Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul de calificare

AVIZ
cu privire la organizarea concursului şi examenului de capacitate

mun.Chişinău

17 septembrie 2014

Prin prezenta, Vă informez că la 22 septembrie 2014 (luni), ora 14.00, în
incinta Institutului Naţional al Justiţiei, str.Serghei Lazo 1, et. I, biroul 4, se va
desfăşura prima etapă (proba scrisă) a concursului pentru promovarea în serviciu a
procurorilor:
Procuror al sectorului Ciocana mun.Chișinău
Ruslan Popov
candidaţi
Anatol Vițu
Vasile Gherasimenco
Procuror al raionului Glodeni
candidat
Pavel Cebotari
Ion Roșca
Igor Pasat
Procuror al raionului Dondușeni
candidaţi
Eugen Trocin
Iancu Zaporojan
Sergiu Carmanschi
Procuror al raionului Călărași
candidaţi
Igor Chiriac
Dumitru Triboi
Procuror al raionului Vulcanești
candidaţi
Vitali Covaliov
Vladimir Martea
Procuror, adjunct al procurorului de nivelul Curții de Apel Bălți
candidaţi
Valeriu Dubăsari
În conformitate cu Hotărirea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12162/14 din 04.092014, concurenții Pavel Cebotari, Ion Roșca, Sergiu Carmanschi
și Anatolie Vițu sunt eliberați de la susținerea examenului de capacitate.
Proba scrisă va consta dintr-un test-grilă şi două însărcinări practice:
soluţionarea speţei şi planificarea unei sarcini concrete, elaborate în conformitate
cu tematica aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor.
Ulterior, la 23 septembrie 2014 (marți), începînd cu ora 09.00, în incinta
Procuraturii Generale din str.Mitropolit Gr.Bănulescu-Bodoni 26, et.III, sala de

şedinţe, se va desfăşura a doua etapă (proba orală) a concursului pentru suplinirea
funcţiilor vacante de procuror.
Ambele etape a concursului sînt organizate în conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului de calificare, Regulamentul
privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenului de capacitate pentru
funcţia de procuror, Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a
procurorilor, Regulamentul privind modul de organizare şi de desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror.
Actele normative nominalizate, actualizate, inclusiv cu modificările operate
prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-64/14 din 03.04.2014,
sunt plasate pe pagina web a Procuraturii: http://procuratura.md/md/CCP/.
Tematica cu privire la concurs poate fi vizualizată la adresa electronică:
http://procuratura.md/file/TEMATICA%20-%20ANGAJARE,%20PROMOVARE,%20ATESTARE.pdf

Preşedintele
Colegiului de calificare

semnat

Viorel Morari

