H O T Ă R Â R E A nr.12-174 /15
cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror
30 iulie 2015

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs
pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror, audiind informaţia dlui Eduard Maşnic,
Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-139/15 din 17.06.2015, Consiliul Superior al Procurorilor a
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuraturile
mun.Bender (1), mun.Comrat (1), a raioanelor Anenii Noi (1), Căuşeni (1), Călăraşi (1),
Sîngerei (1), Ştefan-Vodă (1).
Funcţia vacantă de procuror în procuratura mun.Bender a fost solicitată de exprocurorul Mihail Lupu.
Concurentul Alexandr Vlah, consultant al procurorului în cadrul procuraturii UTA
Găgăuzia, a aplicat la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în
procuratura mun.Comrat.
Domnii Sergiu Mocan şi Vladislav Surchicin, ofiţeri de urmărire penală, şi Dorel
Zatic, absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, au solicitat înscrierea la concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Anenii Noi.
Pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Căuşeni a
aplicat ex-procurorul Stela Barbă.
Funcţia vacantă de procuror în procuratura raionului Călăraşi a fost solicitată de
domnul Nicolae Gurev, ex-procuror, şi Artur Stănilă, ofiţer de urmărire penală în
demisie.
În calitate de candidat pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror în procuratura
raionului Sîngerei s-a înscris dl Dumitru Ciaica, absolvent al Institutul Naţional al
Justiţiei.
Titulara Liliana Beşliu, ex-procuror, a aplicat pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă.
Toţi concurenţii prezenţi la şedinţa consiliului au susţinut cererile de participare la
concurs, cu excepţia dnei Stela Barbă şi dlui Artur Stănilă, care au solicitat în scris
examinarea cererilor de participare la concurs în absenţa lor.
Studiind dosarele candidaţilor, consiliul reţine că titularii Mihail Lupu, Alexandr
Vlah, Sergiu Mocan, Vladislav Surchicin, Stela Barbă, Nicoale Gurev şi Artur Stănilă
întrunesc condiţiile prevăzute de art.37 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pentru
candidarea la funcţia de procuror.
Consiliul a constatat că concurenţii Dorel Zatic şi Dumitru Ciaica, absolvenţi ai
INJ, participă la concurs în baza art.37 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.
În corespundere cu hotărârile Colegiului de calificare nr.705 din 08.05.2015 şi
nr.620 din 12.12.2014 concurenţii Artur Stănilă şi Liliana Beşliu au promovat examenul
de capacitate în legătură cu participarea la alte concursuri privind ocuparea funcţiilor

vacante de procuror. Concurenţii au confirmat participarea la concurs în baza evaluărilor
anterioare.
Potrivit pct.361 al Regulamentului cu privire modul de promovare în serviciu a
procurorilor, precum şi pct.24 din Regulamentul privind modul de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în procuraturile teritoriale
şi specializate, nota obţinută de concurenţii care nu au câştigat concursul pentru
suplinirea funcţiei vacante este valabilă – 3 ani.
Consiliul reţine că titularii Dorel Zatic şi Dumitru Ciaica participă la concurs în
baza actelor de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei, fără a susţine examenul de
capacitate conform art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură şi au fost verificaţi
de organul abilitat în condiţiile art.8 din Legea nr.271 din 28.12.2008.
Referitor la iniţierea procedurii de verificare a celorlalţi candidaţi în baza art.8 din
Legea nr.271 din 18.12.2008, s-a stabilit că titularii Artur Stănilă şi Liliana Beşliu, au fost
verificaţi anterior şi prin hotărîrile consiliului nr.12-156/15 din 02.07.2015 şi, respectiv,
nr.12-71/15 din 12.03.2015 au fost declaraţi compatibili cu funcţia de procuror.
Candidaţii Mihail Lupu, Alexandr Vlah, Sergiu Mocan, Vladislav Surchicin şi
Nicolae Gurev au dat acordul pentru a fi verificaţi de organul abilitat conform art.8 al
Legii nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii
publice.
Concomitent, în corespundere cu art.36 alin.(1) lit.h) din Legea cu privire la
Procuratură, toţi candidaţii au consimţit în scris să fie supuşi testării cu utilizarea
detectorului comportamentului uman (poligraf), cu excepţia celor absenţi din şedinţa
consiliului.
În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1.A admite cererile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor de procuror
solicitate de către concurenţii Mihail Lupu, Alexandr Vlah, Sergiu Mocan, Vladislav
Surchicin, Dorel Zatic, Nicolae Gurev, Artur Stănilă, Dumitru Ciaica şi Liliana Beşliu,
iar Stela Barbă cu condiţia prezentării consimţămîntului în formă scrisă privind trecerea
testării la poligraf.
2. A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenţilor Mihail
Lupu, Alexandr Vlah, Sergiu Mocan, Vladislav Surchicin, Stela Barbă şi Nicolae Gurev,
pentru organizarea evaluării.
3. A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe candidaţii Dorel Zatic,
Artur Stănilă, Dumitru Ciaica şi Liliana Beşliu.
4. A iniţia verificarea candidaţilor Mihail Lupu, Alexandr Vlah, Sergiu Mocan,
Vladislav Surchicin, Stela Barbă şi Nicolae Gurev în temeiul art.8 din Legea nr.271 din
18.12.2008.
5. Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

