
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ  

al Curții Supreme de Justiție 

12 decembrie 2017                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 810/36                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ al Curții Supreme de Justiție, luând act de informaţia Președintelui 

CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/30 din 10 

octombrie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de 

vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții 

Supreme de Justiție.  

Cerere de participare la concursul în cauză a parvenit din partea judecătorului 

Oleg Sternioală de la Curtea Supremă de Justiție.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, prin 

Hotărârea CSM nr. 525/24 din 01 august 2017, judecătorul vizat a fost recunoscut 

compatibil cu interesele funcţiei publice.  

În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor, ”Judecătorul este supus evaluării 

performanţelor în mod extraordinar şi în cazul numirii în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte de instanţă”.  

Totodată, conform art. 13 alin. (5) din aceeași Lege și pct. 5 din Regulamentul cu 

privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 212/8 din 05 martie 

2013, în cazul candidării pentru numirea în funcție de președinte sau vicepreședinte al 

instanței judecătorul nu va fi supus evaluării extraordinare dacă în ultimii 2 ani acesta 

a trecut evaluarea periodică sau extraordinară, fiind luate în calcul rezultatele ultimei 

evaluări. 

Prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 37/3 din 03 iunie 2016, activitatea în 

calitate de judecător a domnului Oleg Sternioală a fost apreciată cu 88 de puncte, 

fiindu-i acordat calificativul „excelent”. 

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea cu privire la selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor, dosarele și actele prezentate de judecătorii care 

solicită numirea în funcția de președinte sau vicepreședinte al instanței, cît și actele 

referitoare la judecătorii în cauză, urmează a fi examinate de Colegiul pentru selecția 

și cariera judecătorilor, ce va ține cont, în mod obligatoriu, de hotărârile Colegiului de 

evaluare a performanțelor judecătorilor. 

 În baza Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 748/33 din 14 

noiembrie 2017, materialele în privinţa judecătorului nominalizat au fost expediate 



Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de 

rigoare pentru promovare în funcție administrativă în instanța de judecată.  

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, potrivit prevederilor legale, în 

rezultatul examinării dosarului personal şi a tuturor materialelor relevante, prin 

Hotărârea nr. 130/22 din 27 noiembrie 2017, a admis candidatura judecătorului Oleg 

Sternioală pentru promovarea în funcţie administrativă – vicepreşedinte al Colegiului 

civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, fiindu-i 

acordate 123 de puncte.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine următoarele date relevante 

despre activitatea magistratului. 

În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.78-III din 12 iunie 2001, 

domnul Oleg Sternioală a fost numit pe un termen de 5 ani în funcţia de judecător la 

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău, iar la 04 octombrie 2006, a fost numit în funcţia 

de judecător până la atingerea plafonului de vârstă prin Decretului Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 796-IV. La 22 decembrie 2006, prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 905-IV, domnul Oleg Sternioală a fost numit în funcţia de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chişinău, pe un termen de 4 ani. 

Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2026-IV din 25 

decembrie 2008, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător şi preşedinte al 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 4 ani. Prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 6, din 14 februarie 2014, domnul Oleg 

Sternioală a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie până la 

atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. 

În semn de apreciere a activității desfășurate în procesul înfăptuirii justiţiei, prin 

Hotărârea CSM nr. 136/7 din 21 februarie 2017, judecătorului Oleg Sternioală i-a fost 

decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Fiind prezent la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecătorul Oleg Sternioală a susţinut cererea de participare la concursul pentru 

suplinirea funcţiei de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ al Curții Supreme de Justiție. 

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi 

invitaţi.  

Totodată, este necesar de menţionat faptul că, exprimarea votului pentru un 

candidat sau altul este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont 

că membrul CSM are şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru 

soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa CSM. 

Prin urmare, în rezultatul examinării circumstanţelor şi a materialelor relevante, 

avînd în vedere punctajul acordat de Colegiul de evaluare și Colegiul pentru selecţia 

şi cariera judecătorilor, precum și în urma procedurii de votare, cu vot unanim al 

membrilor prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune 

Parlamentului Republicii Moldova numirea judecătorului Oleg Sternioală de la Curtea 



Supremă de Justiție, în funcţia de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de 

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 9, 9
1
 din Legea cu privire la Curtea Supremă de 

Justiție, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se propune Parlamentului Republicii Moldova numirea domnului Oleg 

Sternioală în funcţia de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ al Curții Supreme de Justiție, pe un termen de 4 ani.  

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei Hotărîri se expediază Parlamentului Republicii Moldova şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                Victor MICU 
 

 


