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 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

  

Președintele Colegiului                                        Liliana CATAN 

 

 Membrii Colegiului                                         Mihail MACAR 

                                   Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                             Nicolae CRAIU 

                                                                                               Cristina MALAI (ȚURȚURICA) 

 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către Elena Cojocari, 

judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), care solicită promovarea în funcția de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor  

 

C O N S T A T Ă : 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.76/4 din 06 februarie 2018, 

materialele în privința judecătorului Elena Cojocari au fost expediate Colegiului pentru selecția 

și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru promovare în 

funcția de judecător la o instanță judecătorească ierarhic superioară.  

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei Elena Cojocari cu 

criteriile prevăzute de pct. 11, 12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

Conform înscripțiilor din carnetul de muncă, Elena Cojocari a fost numită în funcția de 

judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.1369-IV din 27 noiembrie 2007. 

  La 30 octombrie 2012, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.346-VII, 

Elena Cojocari a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.624/26 din 29 septembrie 2016 cu 

privire la implimentarea art.3 alin.(1) din Legea nr.76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea 

instanțelor judecătorești, Elena Cojocari se consideră judecător a Judecătoriei Chișinău- 

judecătorie nou creată, începând cu data de 01.01.2017. 

Prin hotărârea nr.98/12 din 06 octombrie 2017 Colegiul de evaluare a perfomanțelor 

judecătorilor a apreciat activitatea în calitate de judecător a doamnei Elena Cojocari cu 

calificativul „foarte bine”. 

Totodată, la capitolul integritatea canditatului, Colegiul reține că prin hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.349/16 din 23.05.2017, Elena Cojocari a fost recunoscută 

compatibilă cu interesele funcției de judecător. 

  În continuare, se propune o abordare analitică care să permită sistematizarea în termeni 

de actualitate la rigurozitatea selecţiei prin conţinutul documentelor pe care d-na Elena Cojocari 

le înaintează spre analiză Colegiului cu coroborarea parametrilor reţinuţi şi utilizaţi în 

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

În conformitate cu prevederile pct.12 lit.a) din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a judecătorilor, „Pentru fiecare an de vechime în muncă ce 

depășește pragul minim impus de lege se va oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate 

depăși plafonul de 20 puncte”. 

Doamna Elena Cojocari a fost numit în funcţia de judecător pe un termen de 5 ani la 



data de 27 noiembrie 2007, (Decretul nr. 1397-IV), prin urmare vechimea totală în funcţia de 

judecător constituie peste 10 ani (10 ani și 3 luni). Având în vedere că, pragul minim impus de 

Lege necesar pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară, de nivelul 

Curţii de Apel, este 6 ani, vechimea în funcţie de judecător a candidatului ce depăşeşte pragul 

minim menţionat, constituie 4 ani şi, respectiv, Colegiul apreciază candidatul Elena Cojocari cu 

8 (opt) puncte.  

La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, 

Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului Judecătoriei 

Chișinău, Elena Cojocari, prin Hotărârea nr.98/12 din 06 octombrie 2017, Colegiul de evaluare 

i-a acordat calificativul „foarte bine", echivalentul a 30 (treizeci) de puncte, conform pct. 12 

lit. b) din Regulament.  

În aceeaşi ordine de idei, este necesar de menţionat că, din informaţia oferită de către 

Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că, 

judecătorul Elena Cojocari, pe parcursul ultimului an de activitate, nu a fost sancţionată 

disciplinar. 

 La aprecierea criteriului "Cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului" stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului, Colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor reține că, la dosarul personal a fost anexat un certificat eliberat de centrul 

educațional „Crotalus” care atestă faptul că în perioada 07.09.2015-25.05.2016, Elena Cojocari 

a parcurs cursul de limbă engleză nivel intermediar B1-170 ore.  

Având în vedere aceste considerente, Colegiul apreciază cunoștințele candidatului 

pentru criteriul în cauză cu 3 (trei) puncte. 

Colegiul mai reţine că, Elena Cojocari nu a prezentat acte ce ar confirma deţinerea 

gradului ştiinţific, a experienţei didactice, a publicaţiilor şi articolelor tematice, participarea la 

elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor la actele normative, în calitate de 

expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale. Prin urmare, la criteriul 

în cauză, Colegiul apreciază candidatul cu 0 (zero) puncte.  

În cadrul ședinței Colegiului, Elena Cojocari a prezentat motivarea personală pentru 

promovare în funcţia de judecător al Curţii de Apel Chişinău, perfectată în scris, şi a susţinut-o 

verbal în cadrul şedinţei Colegiului. În această ordine de idei, se rețin următoarele argumente 

motivante expuse de către candidat: experiența profesională acumulată, autodezvoltarea 

profesională continuă, cunoștințele teoretico-practice deținute, promovarea standartelor de 

calitate a serviciilor pentru justițiabili. De asemenea a fost punctată dorința de afirmare, 

fidelitatea și pasiunea pentru buna înfăptuire a justiției, dorința de a contribui la asigurarea 

binelui societății prin soluționarea corectă și echitabilă a tuturor problemelor. A fost exprimată 

dorința și intenția de a se instrui în continuare, de a-și orienta dezvoltarea profesională în 

vederea acoperirii cerințelor pentru care pledează. 

Astfel fiind, este unanim admis că în selecția candidaților accentul trebuie să cadă pe 

verificarea și constatarea înaltului standard profesional și moral al magistratului, la caz luând 

în considerație aptitudinea candidatului de a comunica eficient, respectiv comunicarea clară și 

logică a ideilor, prin raportare la nivelul de performanță pe care doamna Elena Cojocari l-a 

manifestat prin discuția liberă cu membrii Colegiului, analiza motivației personale și susținerea 

orală a ideilor expuse precum și capacitatea de analiză, motivare și sinteză prin raportare la 

prevederile regulamentului cu privire la criteriile de selecția, promovare și transferare a 

judecătorilor, Colegiul apreciază candidatul Elena Cojocari la criteriul în cauză cu 22 

(douăzeci și două) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi audierii 

motivării personale prin raportare la elementele de etică specifice profesiei de magistrat, 

reeșind din abordarea analitică ce permite sistematizarea în termeni de actualitate a 

indicatorilor care măsoară cunoştinţe şi deprinderi specifice, doamna Elena Cojocari a 

acumulat 63 (șaizeci și trei) puncte conform următorului calcul: 8+30+3+0+22=63 (șaizeci şi 

trei) puncte.  



Astfel, în baza celor expuse, 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 Ș T E: 

 

1. Se admite candidatura judecătorului Cojocari Elena pentru participare la concursul 

pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

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 şi adoptare. 

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

expediază persoanei vizate.  

 

 

 Președintele ședinței Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor                             Liliana CATAN                                            

 

 

 

Membrii Colegiului                     Mihail MACAR 

           

                  

                                  Alexandru GHEORGHIEȘ 

           

 

                                                                                                                            Nicolae CRAIU 

         

 

                                                                                               Cristina MALAI (ȚURȚURICA) 

 


