
Anatolie Ţurcan, membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

Data naşterii: 22 ianuarie 1964 

Locul naşterii: satul Ciorna, raionul Rezina 

 

Experienţa profesională 

 

29  noiembrie  2013 – membru  al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător 

detaşat, vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău 

2003- 2009 – judecător al Curţii de Apel Chişinău, gradul II de calificare  

2000-2003 – judecător al Tribunalului Chişinău 

1994-2000 – judecător al Judecătoriei Rîşcani, municipiul Chişinău 

1992-1994 – judecător al Judecătoriei Ocniţa 

1991 – consultant la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova 

1990-1991 –  stagiar la Procuratura Străşeni 

– Deţine gradul II de calificare 

 

 

Activităţi extrajudiciare  

2014 – participarea la cea de-a 9-a ediţie a Conferinţei internaţionale a 

Autorităţilor din Regiunea Balcanilor, Bucureşti, România 

2013 – participarea la ce-a de-a 56-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Internaţionale a 

Judecătorilor, Yalta, Ucraina 

2013 – membru al Comisiei pentru examenele de admitere - 2013 la Institutul 

Naţional al Justiţiei 

2013 – membru al Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind 

asigurarea regimului secret în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al 

instanţelor judecătoreşti 

2013 – participarea la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor 

judiciare, Sofia, Bulgaria 

2013 – membru al Grupului de lucru pentru evaluarea implementării Convenţiei 

ONU împotriva corupţiei 

2013 – membru al Grupului de lucru sectorial pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei de reformă  a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

2012 – membru al Grupului de lucru pentru elaborarea măsurilor de transmitere în 

subordinea Ministerului Justiţiei a Serviciului Poliţiei judecătoreşti 

2011 – participarea la programul de schimb profesional administrat de Filiala 

Consiliilor Americane pentru învăţămînt internaţional (ACTR-ACCELS), SUA 

2011 – reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în componenţa 

Consiliului Consultativ al Probaţiunii 



2010 – membru al Comisiei de totalizare a concursului pentru cea mai bună 

instanţă judecătorească, cel mai bun preşedinte şi cel mai bun judecător din 

Republica Moldova pe anul 2010 

2010 – efectuarea vizitei de lucru ,,Practici pozitive europene în prevenirea şi 

combaterea torturii”, Estonia, Tallin 

 

Studii  

1985 -1990 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 

 

Limbi vorbite 

Româna 

Rusa 

Franceza 

 


