H O T Ă R Â R E A nr.12-17/15
cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror
17 ianuarie 2013

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Iurie Garaba,
Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-278/12 din 04.12.2012 Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, şef al secţiei juridice,
implementare a reformelor legislative şi instituţionale din cadrul Aparatului
Procurorului General, adjunct al procurorului mun.Bender, adjunct al procurorului
raioanelor Cahul, Edineţ şi Floreşti, procurori în procuraturile Anticorupţie ( Serviciul
Sud), UTA Găgăuzia, sect.Buiucani mun.Chişinău, mun.Bender, în raioanele
Basarabeasca, Cahul, Dubăsari, Leova, Nisporeni, Şoldăneşti, Taraclia.
Pentru promovarea în funcția de procuror, şef al secţiei juridice, implementare a
reformelor legislative şi instituţionale din cadrul Aparatului Procurorului General a
aplicat dl Valentin Covali, şef - interimar al acestei subdiviziuni.
Funcţia vacantă de procuror al r-lui Cahul a fost solicitată de concurentul
Leonid Turculeţ, procurorul-interimar al r-lui Cahul.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct al procurorului r-lui Floreşti au
candidat concurenţii Lilia Mîţu, procuror în procuratura r-lui Floreşti, şi Sergiu
Carmanschi, procuror în procuratura r-lui Drochia.
Pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în procuratura sect. Buiucani
mun.Chişinău a aplicat concurentul Victor Mocanu, şef al Direcţiei juridice din cadrul
Centrului Naţional Anticorupţie.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Taraclia a
aplicat titularul Vitalie Terzi, ofiţer de urmărire penală în cadrul CRP Ceadîr-Lunga.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura r-lui Şoldăneşti a
aplicat titularul Oleg Vereteno, ex-procuror.
La funcţia vacantă de adjunct al procurorului r-lui Edineţ a aplicat dl Vitalie
Gordilă, care nu s-a prezentat în şedinţa consiliului, dar a solicitat amânarea examinării
cererii depuse.
Alte posturi vacante de procuror n-au fost solicitate.
Analizând dosarele candidaţilor, consiliul reține că potrivit hotărîrii Colegiului de
calificare nr.259 din 05.10.2012 titularul Sergiu Carmanschi a susţinut anterior
examenul de capacitate cu media 8,55 şi a fost recunoscut compatibil în temeiul
hotărîrii consiliului nr. 12-172/11 din 19.07.2011.
Referitor la inițierea procedurii de verificare a celorlalţi candidați în baza art.8
din Legea nr.271 din 18.12.2008, consiliul reține că titularii Leonid Turculeţ şi Oleg

Vereteno au fost verificați conform procedurii stabilite de lege și considerați
compatibili.
În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire
la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A admite cererile concurenţilor Valentin Covali, Leonid Turculeţ, Lilia Mîţu,
Sergiu Carmanschi, Victor Mocanu, Vitalie Terzi şi Oleg Vereteno privind participarea
la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante solicitate.
A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Valentin
Covali, Leonid Turculeţ, Lilia Mîţu, Victor Mocanu, Vitalie Terzi şi Oleg Vereteno,
pentru organizarea evaluării.
A-l elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurentul Sergiu
Carmanschi.
A iniția verificarea candidaților Valentin Covali, Lilia Mîţu, Victor Mocanu,
Vitalie Terzi în temeiul art.8 din Legea nr.271 din 18.12.2008.
A amîna examinarea cererii lui Vitalie Gordilă privind aplicarea la concurs
pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Edineţ.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

