
 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR 

 

H O T Ă R Â R E 

07 iulie 2017                    mun. Chișinău 

Nr. 102/15 

 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

 

Președintele ședinței Colegiului    Liliana CATAN 

pentru selecția și cariera judecătorilor 

 

Membrii Colegiului     Nicolae CRAIU 

        Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                                                                         Mihail MACAR 

        Serghei ȚURCAN 

        Cristina MALAI (ȚURȚURICA)                    

                                                                                    

 Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către doamna Chistruga 

Rodica care solicită admiterea pentru participarea la concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, 

 

C O N S T A T Ă: 

 Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 761/31 din 15 noiembrie 2016 

materialele în privința doamnei Chistruga Rodica au fost expediate Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

accederea în funcția de judecător. 

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei Chistruga Rodica 

criteriilor prevăzute de Capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul reține următoarele: 

 La materialele dosarului personal al doamnei Chistruga Rodica au fost anexate copiile 

autentificate ale buletinului de identitate, a diplomei de licență în drept, certificatul de cazier 

judiciar și certificatul medical, acte ce confirmă corespunderea solicitantei condițiilor 

impuse de art. 6 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și pct. 

9 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție promovare și transferare a 

judecătorilor. 

 În perioada 13-30 martie 2017 doamna Chistruga Rodica a a susținut examenul de 

capacitate în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei obținând nota 7,15, 

fapt confirmat prin certificatul nr. 28 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Conform pct. 

10, lit. a) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor, solicitantul se apreciază la acest criteriu cu 15 (cincisprezece) puncte. 

 Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, doamna Chistruga Rodica și-a început 

activitatea în funcție de specialitate juridică la 09 ianuarie 2008 în funcția de grefier la 

judecătoria Bălți, unde activează până la 08 mai 2013. În perioadele 08 mai 2013 – 09 

decembrie 2015 și 11 ianuarie 2016 – până în prezent activează în calitate de asistent 

judiciar la judecătoria Bălți. Din 09 decembrie 2015 până la 11 ianuarie 2016 a activat în 

calitate de asistent judiciar în cadrul Curții de Apel Bălți. Prin urmare, vechimea totală în 

funcție de specialitate juridică constituie 9 ani şi 5 luni. Pct. 10, lit. b) din Regulamentul cu 



 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor stipulează că „Fiecare 

an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate 

depăşi plafonul de 10 puncte”. Prin urmare, Colegiul apreciază vechimea în funcțiile de 

specialitate juridică a solicitantului cu 9 (nouă) puncte. 

 În ceea ce privește caracterul activității în funcțiile de specialitate juridică pe care le-a 

deținut doamna Chistruga Rodica, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. c) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, 

Colegiul îl apreciază cu 9 (nouă) puncte, corespunzător următorului calcul: câte 1 punct 

pentru fiecare an de activitate în calitate de grefier (5 ani) și asistent judiciar (4 ani), funcţii 

prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

 La materialele dosarului este anexată Confirmarea nr. C9183-2004 din 03 iunie 2004 

eliberat de Centrul de Instruire în Informatică a Universității de Stat Tehnice „N. E. 

Bauman” din Moscova care certifică faptul că dna Chistruga Rodica, în perioada 20 aprilie 

2004 – 03 iunie 2004, a participat la cursul de instruire în domeniul Windows XP, Word 

2002, Excel 2002 Outlook 2002 și Internet cu durata de 60 ore academice. Din care 

considerent Colegiul, la criteriul cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, în 

conformitate cu prevederile pct. 10, lit. d) din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a judecătorilor, acordă solicitantei 5 (cinci) puncte. 

 Cu referire la cunoașterea de către dna Chistruga Rodica a limbilor de lucru ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului, Colegiul constată că la materialele dosarului este anexat 

Certificatul nr. 02-B2-2017-28-04 din 28 aprilie 2017, eliberat de către Centrul de limbi, 

traducere și consultanță a Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

prin care se certifică cunoașterea de către solicitantă a limbii engleze la nivel de utilizator 

independent (B2). În conformitate cu prevederile pct. 10, lit. e) din Regulamentul cu privire 

la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul apreciază 

cunoașterea de către solicitantă a limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului 

cu 4 (patru) puncte. 

 Colegiul a constatat că doamna Chistruga Rodica nu deține grad ştiinţific și nu are 

experienţă didactică. La materialele dosarului este anexată Confirmarea nr. UA 1283/17 

eliberată de Uniunea Avocaților din Republica Moldova prin care se confirmă faptul că dna 

Chistruga Rodica a transmis pentru publicare în revista electronică „Avocatul” articolul 

„Liberarea de răspundere penală a minorilor ca metodă de reeducare și reintegrare socială”. 

Având în vedere cele menționate, Colegiul, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. f) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, 

apreciază activitatea doamnei Chistruga Rodica în domeniul științifico-didactic cu 1 (unu) 

puncte. 

 Potrivit pct. 10, lit. g) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor, Colegiul apreciază caracteristicile de personalitate și abilităţile 

adecvate funcţiei de judecător ale candidatului în baza referințelor de la locul de muncă, a 

personalităţilor notorii, prin interviu şi prin avizul organului de verificare.  

Colegiul reține că doamna Chistruga Rodica a fost recomandată la funcţia de 

judecător de către dl Sergiu Gavajuc, adjunct al procurorului-șef al procuraturii Anticorupție, 

oficiul „Nord”, iar caracteristicile de personalitate ale solicitantei au fost semnate de către dl 

Dumitru Gherasim, președintele Judecătoriei Bălți, dl Eduard Rățoi, judecătorul Curții de 

Apel Bălți, dl Valeriu Pădurari, vicepreședintele Judecătoriei Bălți, dl Boris Lichii, decanul 

Baroului de Avocați Bălți – Nord, doctor în drept, dna Natalia Clevadî, judecător al 

Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) și dna Oxana Mironov, judecător al Judecătoriei 

Bălți.  



 

Dl Dumitru Gherasim remarcă că doamna Chistruga Rodica pe parcursul perioadei de 

activitate s-a dovedit a fi un om disciplinat, modest, cu o înaltă cultură generală. A 

demonstrat interes față de activitatea judecătorească, a dat dovadă de o calificare 

profesională înaltă, cunoștințe profunde în ramurile de drept și cunoștințe profunde în 

practica aplicării legislației. 

Dl Sergiu Gavajuc menţionează ca doamna Chistruga Rodica pe parcursul activității 

sale a dat dovadă de competență profesională, seriozitate în muncă, punctualitate, 

responsabilitate și operativitate. S-a manifestat ca o persoană cu înalte valori morale și etică 

profesională, atât în interacțiune cu justițiabilii, cât și în coordonarea activității profesionale. 

Dl Valeriu Pădurari consideră că în cadrul activității de zi cu zi dna Chistruga Rodica 

a dat dovadă de cunoștințe a legislației în vigoare, manifestându-se ca o persoană motivată, 

ambițioasă, inteligentă, competentă în domeniu, ceea ce îi permite de a oferi soluții corecte 

și legale spețelor propuse spre soluționare. Îi pot fi atribuite ața calificative ca: sârguință, 

echilibrare, perseverență, curaj, inițiativă, corectitudine, onestitate și imparțialitate. 

Dl Eduard Rățoi evidențiază că doamna Chistruga Rodica permanent lucrează asupra 

profunzimii cunoștințelor profesionale și studiază legislația în vigoare. În colectiv se 

caracterizează pozitiv, dă dovadă de modestie, disciplină și respect față de cei care o 

înconjoară. 

Dl Boris Lichii remarcă că doamna Chistruga Rodica se caracterizează pozitiv, cu un 

potențial creator extraordinar, cunoștințe vaste în domeniul jurisprudenței, aptitudini 

deosebite de aplicare a cunoștințelor în practică.  

Potrivit referinței semnate de către dna Oxana Mironov, doamna Chistruga Rodica s-a 

manifestat ca o persoană disciplinată, modestă, este bine pregătită și depune mari eforturi în 

exercitarea obligațiunilor de serviciu. Se bucură de stimă în colectiv. Nu a admis careva 

încălcări a disciplinei de muncă, nu sunt cunoscute cazuri de abuzuri. 

Dna Natalia Clevadî menționează că pe parcursul activității sale dna Chistruga 

Rodica a dat dovadă de un profesionalism înalt, având o pregătire teoretică ți practică bună 

în domeniul juridic. Lucrează neîntrerupt în vederea menținerii și ridicării nivelului de 

profesionalism. Are capacități organizatorice, este responsabilă față de îndeplinirea 

obligațiunilor de serviciu, posedă măiestrie profesională înaltă. Este înzestrată cu tact și 

toleranță, este echilibrată, hotărâtă, modestă, amabilă, sociabilă și disciplinată. 

La capitolul integritatea candidatului, Colegiul menţionează că, în conformitate cu 

hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 23/1 din 10 ianuarie 2017, candidatul la 

funcţia de judecător Chistruga Rodica a fost considerată compatibilă cu interesele funcţiei 

publice. Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională nr. 06/4-1574cip din 

04 iulie 2017, Colegiul remarcă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (8) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, doamna Chistruga Rodica nu a fost supusă testului 

de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

Astfel, ca urmare a analizării referințelor, caracteristicilor și recomandărilor 

prezentate, Colegiul apreciază solicitantul Chistruga Rodica cu 14 (patrusprezece) puncte. 

 La motivarea expusă în scris și susținută verbal de către Chistruga Rodica, Colegiul 

reține în calitate de argumente justificative următoarele: pregătirea teoretică şi practică, 

capacitatea înaltă de muncă, înaltul simț al responsabilității, dorința continuă în 

perfecționarea profesională. 

 Respectiv, pentru motivarea personală și interviu solicitantul Chistruga Rodica, în 

conformitate cu prevederile pct. 10, lit. h) din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a judecătorilor, a acumulat 17 (șaptesprezece) puncte. 

 Așadar, în rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării solicitantului și 

audierii motivării personale, doamna Chistruga Rodica a acumulat 74 (şaptezeci şi patru) 



 

puncte conform următorului calcul: 15+9+9+5+4+1+14+17 = 74 (șaptezeci și patru) 

puncte. 

 Potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție promovare și 

transferare a judecătorilor, pentru admiterea la concursul pentru suplinirea funcției de 

judecător, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. 

 Astfel, în baza celor expuse, prin vot unanim, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 și 11 din Legea nr. 154 cu privire la 

selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admite candidatura doamnei Chistruga Rodica pentru participare la concursul 

în vederea suplinirii funcției vacante de judecător. 

 2. Hotărârea 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 și adoptare. 

 3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

și se expediază persoanei vizate. 

 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor                         Liliana CATAN 

 

 

Membrii Colegiului pentru  

selecția și cariera judecătorilor                                     Nicolae CRAIU 

                                                                                                     Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                        Mihail MACAR 

                                    Serghei ȚURCAN 

                               Cristina MALAI (ȚURȚURICA) 

  


