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Examinînd, în şedinţă publică, candidatura domnului Andronic Tudor, la funcţia 
de judecător, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 
Prin Dispoziţia nr.8 a Consiliului Superior al Magistraturii din 05 decembrie 

2013, materialele în privinţa domnului Andronic Tudor au fost remise la Colegiului de 
evaluare şi Colegiului  pentru selecţia şi cariera judecătorilor.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevăzute 
de art. 9 şi 10 din Regulamentul privind criteriile de selecţie, transferare şi promovare a 
judecătorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al dlui Andronic Tudor, precum şi 
actele referitoare la acesta, stabilind următoarele. 

La 29 iunie 2012, Colegiul de calificare şi atestare a judecătorilor examinând 
materialele prezentate de către Consiliul Superior al Magistraturii în privinţa domnului 
Andronic Tudor, a apreciat cunoştinţele în drept ale acestuia cu 9,0 puncte, fapt 
confirmat prin Hotărârea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului de calificare din 
29 iunie 2012, privind atestarea solicitanţilor la funcţia de judecător din 10 iulie 2012, 
nr.249/23 a Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce conform Regulamentului  cu 
privire la selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM 
nr. 211/8 din 05.03.2013, se apreciază cu 25 (douăzeci şi cinci) de puncte. 

Conform carnetului de muncă, domnnul Andronic Tudor şi-a început cariera 
profesională în calitate de grefier la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău 
(octombrie 1995-aprilie 1996), din august 1996, până în octombrie 1996, a activat în 
calitate de ajutor interimar al procurorului al Procuraturii sectorului Centru, 
mun.Chişinău. În octombrie 1996, revine la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău, 
ocupând funcţiile de stagiar (octombrie 1996-martie 1998), consultant (martie 1998-
iunie 1998).  Între anii iunie 1998 şi iulie 2003, a activat în calitate de judecător al 
judecătoriei Ungheni.  La 23 mai 2008, a fost admis în profesia de avocat unde 
activează până în prezent. 

Astfel, vechimea de muncă  în funcţiile de specialitate juridică este de 18 ani, 
ceea ce conform Regulamentului  se apreciază cu 10  (zece) puncte. 



Avînd în vedere activitatea pe care a prestat-o pe parcursul activităţii sale, 
acumulează 10 (zece) puncte, pentru caracterul activităţii în funcţie de specialitatea 
juridică. 

Din declaraţia privind asumarea pe propria  răspundere rezultă că, domnul 
Andronic Tudor posedă cunoştinţe şi abilităţi în domeniul  tehnologiilor informaţionale, 
ceea ce conform Regulamentului se apreciază cu 5 (cinci) puncte. 

Domnul Andronic Tudor nu întruneşte criteriile prevăzute în art.10, li.e) a 
Regulamentului, obţinând astfel  0 (zero) puncte.  

Domnul Andronic Tudor este coautorul articolului  Evoluţia legislaţiei penale a 
RM cu privire la practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, publicat în revista 
Avocatul poporului, nr.1-2, 2010, obţinând   1 (unu ) puncte.  

Din recomandările date de către dl. Mihai Cotorobai, ex-judecător al Curţii 
Constituţionale, conferenţiar universitar, a ddomnului Gheorghe Amihalachioae, 
preşedintele Uniunii Avocaţilor din RM, rezultă că, dl Andronic Tudor pe parcursul 
întregii activităţi în domeniul jurisprudenţei s-a dovedit a fi un bun cunoscător al 
legislaţiei, un adept al aplicării corecte şi necondiţionate a acesteia în toate cazurile în 
care a participat ca reprezntant al legii. Activând în cadrul organelor de drept a dat 
dovadă de punctualitate, corectitudine şi principialitate. Se adaptează repede şi este în 
stare să promoveze principiile şi obiectivele legalităţii, reieşind din situaţiile concrete şi 
cunoştinţele acumulate. Este responsabil, inteligent, cu calităţi morale necesare şi 
cultură generală fapt ce  îi permit să deţină  funcţia de judecător, ceea ce conform 
Regulamentului se apreciază cu 15 (cinsprezece) puncte. 

La motivarea expusă în scris şi susţinută verbal în faţa Colegiului pentru selecţie, 
dl Andronic Tudor, conform Regulamentului a acumulat 20 (douăzeci) de puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a materialelor parvenite şi susţinerii 
interviului în faţa Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, candidatul   
Andronic Tudor acumulat 86 (optzeci şi şase) de puncte conform următorului calcul 
(25+10+10+5+0+1 +15+20=86). 

Astfel, în baza celor expuse supra, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor 
în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu privire la selecţia, 
evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
1. Se admite candidatura domnului Andronic Tudor la concursul pentru suplinirea  

funcţiilor vacante de judecător. 
2. Hotărîrea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

intermediul Colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar în 
partea ce se referă la procedura de emitere şi adoptare. 

Preşedintele Colegiului      Svetlana Filincova 

Membrii        Ghenadie Nicolaev 

        Dumitru Mardari 
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        Tatiana Vîzdoagă 
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