
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR  

HOTĂRÂRE 

22 septembrie 2017                                                                                                mun. Chișinău 

nr. 106/17 

 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența:  

Președintele Colegiului:    Liliana Catan 

Membrii Colegiului:                         Nicolae Craiu  

                                                            Alexandru Gheorghieş 

                                                             Serghei Țurcan  

                                                            Cristina Malai (Ţurţurica)  

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către dl Potlog Victor care solicită 

admiterea pentru participarea la concursurile pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor,  

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 502/21 din 19 iulie 2016, materialele în 

privința domnului Potlog Victor au fost expediate la Institutul Național al Justiției în scopul 

susținerii examenului de capacitate și, ulterior, spre remitere la Colegiul 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 domnului Potlog Victor cu criteriile 

prevăzute de capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și 

transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele.  

La materialele dosarului personal al domnului Potlog Victor au fost anexate copiile autentificate 

ale buletinului de identitate, a diplomei de licență în drept, a diplomei de master în administrare 

publică, a certificatului de cazier judiciar, a certificatului de cazier privind integritatea 

profesională și certificatul medical, certificatul eliberat de Institutul Național al Justiției privind 

susținerea examenului în fața Comisiei de absolvire - acte ce confirmă corespunderea 

candidatului cu condițiile impuse de Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor la pct.9. și art.6 din Legea nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului.  

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.258/11 din 12.04.2016, dl Potlog Victor a 

fost recunoscut compatibil 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 dl Potlog Victor 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 perioada 13-30 martie 2017, dl Potlog Victor a susținut examenul de capacitate în fața 

Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției obținând media 

generală de 8,60, fapt confirmat prin certificatul nr.14 eliberat de Institutul Național al Justiției, 



și conform punctului 10 din regulamentul nominalizat, candidatul se apreciază cu 23 (douăzeci 

și trei) puncte.  

Potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, domnul Potlog Victor, din data de 01 martie 1993, 

Potlog a fost încadrat în funcția de judecător la judecătoria Ciocana mun. Chișinău (în baza 

Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII din 24 februarie 1993). La data de 03 

august 2000, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1579-II din 27.07.2000, 

se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Tribunalul mun. Chișinău. Tot la data de 03 

august 2000, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1584-II din 27.07.2000, 

se numește în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă.  

La 03 octombrie 2003, prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 80 din 06.10.2003, dl Potlog este 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.  

La data de 10 martie 2005, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2216-III 

din 02.02.2005, se eliberează din funcția de judecător.   

Din data de 01.04.2005, dl Potlog este încadrat în funcția de specialist-principal la biroul asociat 

de avocați „Genesis”, unde a activat pînă la data de 02.05.2006. La data de 02.05.2006, dl Potlog 

este angajat în funcție de vice-director a Societății Comerciale „General Consult SRL”, unde 

activează pînă la data de 14.08.2007. Din data de 14.11.2007, dl Potlog își începe activitatea de 

avocat în Biroul individual de avocat „Victor Potlog” unde activează pînă în prezent (denumirea 

fiind modificată în „Cabinetul Avocatului „Victor Potlog” la data de 06.09.2009). 

Prin urmare, vechimea în muncă în funcțiile de specialitate juridică depășește 21 ani după cum 

rezultă din pct.10 lit.b) al Regulamentului: „fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 

punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăși plafonul de 10 puncte”. Așadar, 

Colegiul apreciază vechimea în funcțiile de specialitate juridică a candidatului Potlog Victor cu 

10 (zece) puncte. 

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

Potlog Victor, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. C) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul îl apreciază pe dl Potlog 

cu 10 (zece) puncte.   

La materialele dosarului este anexată declarația pe proprie răspundere prin care se confirmă 

cunoștințele candidatului în domeniul tehnologiilor informaționale (MS Word, Excel, Acces, 

Power-Point, precum și capacitatea de a naviga pe internet și de a utiliza poșta electronică). În 

cadrul programului de masterat, dl Potlog a frecventat 30 ore la disciplina “tehnologii și sisteme 

informaționale”. Din aceste considerente, candidatul Potlog Victor acumulează 5 (cinci) puncte.   

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

Omului" stipulat de pct. 10 lit. e) al Regulamentului, Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor reține că, în cadrul programului de masterat, dl Potlog a completat 60 ore la 

disciplina limba engleză. Conform Regulamentului, Colegiul apreciază cu 2 (două) puncte.  

De asemenea Colegiul reţine că, la dosarul personal nu au fost anexate acte ce ar confirma 

experienţa didactică sau careva publicații. Dl Potlog nu a participat 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. 

Potrivit pct.10 lit.g) din Regulament, abilitățile adecvate funcției de judecător urmează să fie 

apreciate de către Colegiu în baza caracteristicilor de personalitate de la locul de muncă sau 

studii, de la personalități notorii în țară și peste hotare și prin interviu.  



Colegiul reține că, candidatul Potlog Victor a prezentat o scrisoare de recomandare din partea dl 

Emanoil Ploșniță, Decanul Baroului de Avocați Chișinău, o referință din partea dlui Boris 

Slipenschii, prorector de știință a Universității Perspective, șef al Biroului asociat de avocați 

Garant, și o referință din partea dnei Nina Lozan, președintele Uniunii Avocaților care confirmă 

faptul că dl Potlog nu a fost sancționat disciplinar și nu are debite restante către Uniunea 

Avocaților.  

Dl Ploșiniță, în scrisoarea de recomandare menționează faptul că dl Potlog este un bun 

profesionist, este integru din punct de vedere profesional si moral, și manifestă o atitudine 

corectă și echitabilă față de instanțele judecătorești și justițiabili.   

Dl Slipenschii îl caracterizează pe dl Potlog drept un profesionist responsabil și competent. 

Astfel, ca urmare a analizării scrisorii de recomandare eliberate, Colegiul apreciază candidatul cu 

10 (zece) puncte.  

La motivarea expusă în scris și susținută verbal de către Dl Potlog Victor, Colegiul reține în 

următoarele: dorința de a accede în profesia de judecător în virtutea prestigiului funcției, 

stabilității financiare oferite, a garanțiilor profesiei de judecător, și tendința de a se perfecționa 

continuu.  

Prin raportare la nivelul de performanță pe care dna Potlog Victor 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 selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul apreciază 

candidatul Potlog Victor la criteriul în cauză cu 13 (treispreze) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi audierii motivării 

personale, prin raportare la elementele necesare profesiei de magistrat, reeșind din abordarea 

analitică ce permite sistematizarea în termeni de actualitate a indicatorilor care măsoară 

cunoştinţe şi deprinderi specifice, dl Potlog Victor a acumulat 73 (șaptezeci şi trei) puncte 

conform următorului calcul: 23+10+10+5+2+0+10+13=73 (șaptecezi și trei) 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, 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 dnei Potlog Victor pentru participare la concurs, în vederea suplinirii 

funcţiilor 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 şi adoptare.  

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

expediază persoanei vizate.  

 

Președintele Colegiului                                     Liliana Catan  

Membrii Colegiului                                           Nicolae Craiu  

                                                                             Alexandru Gheorghieş  



                                                                             Serghei Țurcan  

                                                                             Cristina Malai (Ţurţurica) 


