
   H O T Ă R Â R E A nr.12-3d-146/11 
cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 

 funcţiilor vacante de procuror în procuratura Anticorupţie, precum şi 
procuror în procuratură în unele raioane 

 
7 iunie 2011                                                                                                         mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile de participare la concurs pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror în procuratura Anticorupţie, precum şi procuror în procuratură  în unele 
raioane,  audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-3d-100/11 din 03.05.2011 a fost 
anunţat concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror în procuratura Anticorupţie şi 
procuror în procuraturile raioanelor  Ştefan-Vodă, Nisporeni, Făleşti, Cimişlia, Şoldăneşti, Taraclia.  
 Pentru funcţiile vacante de procuror în procuratura Anticorupţie au aplicat candidaţii Adriana 
Beţişor, Dumitru Obadă, Octavian Iachimovschi, absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei,  
promoţia anului 2011 şi Sergiu Moraru, procuror în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, absolvent 
al Institutului Naţional al Justiţiei,  promoţia anului 2009.  
 Pentru funcţia vacantă de procuror în procuratura r-lui Făleşti a optat dna Natalia Zaharciuc, 
absolventă a Institutului Naţional al Justiţiei,  promoţia anului 2011.  

Celelalte posturi vacante, scose la concurs, nu au fost solicitate. 
În şedinţa Consiliului  concurenţii enumeraţi au susţinut cererile înaintate.   
Potrivit art.38 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, absolvenţii Institutului Naţional al 

Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire fără a susţine examen de capacitate.  
Referitor la concurentul Sergiu Moraru, consiliul reține că acesta a fost numit în funcția de 

procuror în procuratura mun.Chișinău conform ordinului Procurorului General nr.320-p din 
09.04.2009 în condițiile art.18 din Legea cu privire la Instututul Național al Justiției. Din 
considerentele enunțate, procurorul Sergiu Moraru nu poate participa la concursul pentru ocuparea 
funcției vacante de procuror în procuratura Anticorupție în baza Atestatului de absolvire a cursurilor 
de formare inițială a candidaților la funcția de procuror. 
 Totodată, consiliul menționează că procurorul Sergiu Moraru poate solicita transferarea într-o 
funcție similară celei deținute conform  art.64 din Legea cu privire la Procuratură, fie poate participa 
la concurs în condițiile Regulamentului cu privire la promovarea în funcție a procurorilor, aprobat 
prin hotărârea consiliului nr.2-2d-1/10 din 16.02.2010, cu modificările ulterioare. 

În circumstanţele menţionate, 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: 
 

A admite cererile concurenţilor Adriana Beţişor, Dumitru Obadă, Octavian Iachimovschi şi 
Natalia Zaharciuc pentru a participa la concursul privind suplinirea funcţiilor vacante solicitate. 

A respinge cererea concurentului Sergiu Moraru. 
A elibera de la susţinerea examenului de capacitate pe concurenţii Adriana Beţişor, Dumitru 

Obadă, Octavian Iachimovschi şi  Natalia Zaharciuc.  
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
  
         

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                            Iurie Garaba 


