
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de   

judecător la Curtea de Apel Chișinău 

22 septembrie 2020                                                                        mun. Chişinău 

 nr. 265/22 

 

 Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru 

suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău, luând act de 

informaţia membrului CSM, Elena Belei, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109/9 din 12 

mai 2020 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130 din 29 

mai 2020 și nr. 151/12 din 9 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.153-158 din 26 iunie 2020, au fost anunțate concursuri 

pentru suplinirea a unei funcții și, respectiv, a 3 funcții de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău.  

Cereri de participare la concursul în cauză în termenele stabilite au depus 

judecătorii Talpă Boris, Malanciuc Ion de la Judecătoria Criuleni, Andronic Tudor 

de la Judecătoria Strășeni, Pavliuc Ghenadie, Dulghieru Dorin, Stratan Vitalie, 

Cheptea Cristina, Sandu Alexandru, Cucerescu Ana, Chisilița Violeta, Potînga 

Iurie, Băbălău Denis, Mazureț Roman, Stratulat Gheorghe și Iordachi Natalia de la 

Judecătoria Chișinău. 

 În conformitate cu art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, candidații înscriși în concurs au fost înștiințați despre data, ora şi 

locul desfășurării acestuia.  

Fiind prezenți la ședința Plenului, judecătorii Dulghieru Dorin, Talpă Boris,  

Cheptea Cristina, Sandu Alexandru, Malanciuc Ion, Cucerescu Ana, Andronic 

Tudor, Potînga Iurie, Băbălău Denis, Mazureț Roman și Stratulat Gheorghe au 

susținut cererile de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător 

la Curtea de Apel Chișinău. 

 Judecătorii Pavliuc Ghenadie, Stratan Vitalie și Chisilița Violeta de la 

Judecătoria Chișinău nu au fost prezenți la ședința Plenului CSM, solicitând prin 

cereri retragerea candidaturilor sale din concursul în desfășurare. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 263/22 din  22 septembrie 2020 cererile de retragere din concurs 

au fost acceptate unanim de către membrii CSM.  



Judecătorul Natalia Iordachi a solicitat prin cerere desfășurarea concursului 

în lipsa sa,  însă prin Hotărârea CSM nr.262/22 din 22 septembrie 2020 a fost 

exclusă din concurs pe motiv de neprezentare la concursul în cauză. 

În acord cu pct. 1.4. din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612/29 din 20 decembrie 2018 la funcţia 

de judecător la curtea de apel ... pot candida judecătorii cu o vechime în muncă în 

funcţia de judecător de cel puţin 6 ani.  

Promovarea în funcţia de judecător la o instanţă ierarhic superioară va fi 

precedată de evaluarea performanţelor judecătorului.  

În sensul pct.1.5. din Regulament: concursul se organizează şi se desfăşoară 

în baza următoarelor principii: 1) competiţie deschisă – informarea societăţii 

privind posturile vacante de judecător, asigurarea accesului liber şi egal de 

participare la concurs a candidaților care întrunesc condiţiile; 2) competenţă şi 

merit profesional – selectarea celor mai competenți candidați în baza unor criterii 

clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 3) imparţialitate – aplicarea în 

mod nediscriminatoriu a unor criterii unice de selecţie; 4) transparenţă – 

organizarea şi desfăşurarea concursului în mod public; 5) egalitate – asigurarea 

accesului de participare la concurs a oricărei persoane care întrunește condiţiile 

stabilite de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

Totodată, potrivit prevederilor pct. 11 din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin 

Hotărârea CSM nr. 613/29 din 20 decembrie 2018, judecătorii pot fi promovați la o 

instanță ierarhic superioară ținând cont de: a) vechimea în muncă în funcția de 

judecător, corespunzător: minim 6 ani pentru funcția de judecător la curtea de apel; 

b) lipsa sancțiunilor disciplinare nestinse; c) susținerea evaluării performanțelor, 

confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. 

 În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 154 din 05 

iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar în cazul 

promovării la o instanţă superioară, evaluarea extraordinară nu se va efectua dacă 

în ultimii 2 ani judecătorul a fost supus evaluării.  

Potrivit art. 5 din Legea nominalizată supra, dosarele şi actele prezentate de 

judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti ierarhic superioare, 

cât şi actele referitoare la judecătorii în cauză sunt examinate de Colegiul pentru 

selecţie și carieră a judecătorilor.  

În acest context, în urma analizei dosarului personal al fiecărui candidat la 

funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține următoarele detalii relevante despre activitatea acestora. 

Dulghieru Dorin a fost numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător 

la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii 



Moldova nr. 1397-IV din 27 noiembrie 2007, iar prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 346-VII din 31 octombrie 2012 a fost numit în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, a fost numit în funcția de 

președinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1006-VII din 26 februarie 2014.  În 

conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la 

implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, Dulghieru Dorin se consideră judecător la 

instanța nou-creată – Judecătoria Chișinău, începând cu data de 01 ianuarie 2017, 

iar din data de 27 ianuarie 2017 deține funcția de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.51-VIII. 

 Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

83/10 din 13 septembrie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a 

fost atribuit calificativul ,,excelent”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 07/01 din 31 ianuarie 2020 i-au fost acordate 76 de puncte.  

Talpă Boris și-a început activitatea în calitate de judecător la 21 aprilie 

2009, fiind numit la Judecătoria Dubăsari pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2206-IV. La 11 aprilie 2014, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1093-VII a fost numit în funcţia de judecător 

până la atingerea plafonului de vârstă. La 31 ianuarie 2012 prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 505-VI judecătorul Talpă Boris a fost numit 

în funcţia de președinte al Judecătoriei Dubăsari pe termen de 4 ani. În 

conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la 

implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, Talpă Boris se consideră judecător la 

instanța nou-creată - Judecătoria Criuleni, începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, la 01 decembrie 2016 prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 831/33 a fost detaşat pe un termen de 18 luni în funcţia de şef al Centrului 

Informaţii Juridice din cadrul INJ, iar, prin Hotărârea CSM nr. 255/13 din 22 mai 

2018 a fost prelungit termenul de detașare cu 18 luni, începând cu data de 02 iunie 

2018.  

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

15/2 din 17 februarie 2017, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost 

atribuit calificativul ,,excelent”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 12/1 din 31 ianuarie 2020 i-au fost acordate 73 de puncte.  

Cheptea Cristina a fost numită în funcția de judecător pe un termen de 5 

ani la Judecătoria Sîngerei prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1653–IV din 13 mai 2008. La 23 mai 2013 prin Decretul Președintelui nr. 647–VII 

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

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 588–VIII din 30 ianuarie 2018 a 

fost transferat, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău. 



 Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

35/4 din 12 aprilie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost 

atribuit calificativul ,,foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 10/4 din 11 octombrie 2019 i-au fost acordate 68 de 

puncte. 

  Sandu Alexandru a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria 

Ialoveni, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1346–III din 03 iulie 2003. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1649-IV din 13 mai 2008 a fost desemnat în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Ialoveni, pe un termen de 4 ani, iar prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr.1650–IV din 13 mai 2008 a fost numit în funcția de 

judecător, până la atingerea plafonului vârstă. Prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1163–VIII din 22 mai 2019 a fost transferat în funcția de 

judecător la Judecătoria Chișinău.  

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 211/13 din 25 iunie 2019, a fost 

desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău, sediul Ciocana. În temeiul Hotărârii Plenului CSM nr. 430/32 din 13 

decembrie 2019 a fost transferat la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău.  

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

17/2 din 08 februarie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost 

atribuit calificativul ,,bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 61/4 din 15 martie 2019 i-au fost acordate 67 de puncte.  

Malanciuc Ion  a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Dubăsari 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 431-VI din 22 decembrie 2011, 

iar la 16 noiembrie 2016 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2459-

VII a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. În 

conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la 

implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, Ion Malanciuc se consideră judecător la 

instanța nou-creată - Judecătoria Criuleni, începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

144/14 din 06 decembrie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a 

fost atribuit calificativul ,, foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 51/05 din 5 iunie 2020 i-au fost acordate 66 de 

puncte.  

Cucerescu Ana a fost numită în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.295-VI din 23 septembrie 2011, 

iar la 12 august 2016, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2273 – 

VII, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova a fost numită prin transfer în 

funcția de judecător la Judecătoria Chișinău. 



Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

26/3 din 22 martie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost 

atribuit calificativul ,, foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 58/06 din 26 iunie 2020 i-au fost acordate 66 de puncte.  

Andronic Tudor și-a început activitatea în calitate de judecător la 30 aprilie 

1998, fiind numit la Judecătoria Ungheni, pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 591-II, iar prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1300-II din 11 iunie 2003 a fost eliberat din funcția de 

judecător. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1032-VII 

din 10 martie 2014, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, 

până la atingerea plafonului de vârstă. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 

624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din 

Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești 

Andronic Tudor se consideră judecător la instanța nou-creată – Judecătoria 

Strășeni, începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 

nr. 129/13 din 1 noiembrie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, 

judecătorilor, i-a fost acordat calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor nr. 18/04 din 21 februarie 2020 i-

au fost acordate 65 de puncte. 

Potînga Iurie a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, 

mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 1653–IV din 13 mai 2008, iar la 23 mai 2013, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 647–VII a fost numit în funcţia de judecător 

până la atingerea plafonului de vârstă. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 

624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din 

Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești 

Potîngă Iurie se consideră judecător la instanța nou-creată – Judecătoria Chișinău, 

începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 

65/8 din 14 iunie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor 

judecătorilor, i-a fost acordat calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor nr. 150/11 din 18 octombrie 2019 

i-au fost acordate 65,5 puncte. 

Băbălău Denis a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ocnița, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 312–VI din 

06 octombrie 2011. La 24 octombrie 2016 prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 2393–VII a fost numit în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă, iar la 09 noiembrie 2016, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2438–VII, a fost transferat, în funcția de judecător la 

Judecătoria Chișinău. 



 Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor 

nr. 102/11 din 02 noiembrie 2018, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor 

judecătorilor i-a fost acordat calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor nr. 151/11 din 18 octombrie 2019 

i-au fost acordate 64 de puncte. 

Mazureț Roman prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 435-

VII din 27 decembrie 2012 Mazureţ Roman, a fost numit în funcția de judecător la 

Judecătoria Ocniţa, pe un termen de 5 ani. Conform Hotărârii Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în 

funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Edineţ, începând cu 01 

ianuarie 2017. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 599-VIII din 07 

februarie 2018, a fost numit în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1163-VIII din 

22 mai 2019, Roman Mazureţ a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la 

Judecătoria Chişinău.   

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 48/3 

din 05 iunie 2020, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor i-a 

fost acordat calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecţia 

și cariera judecătorilor nr. 55/06 din 26 iunie 2020 i-au fost acordate 62 de puncte. 

Stratulat Gheorghe prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1089-VII din 11 aprilie 2014 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria 

sectorului Centru, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani. Prin Hotărârea Plenului 

CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 a fost transferat în funcția de judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017. La 22 mai 

2019 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1164-VII a fost numit în 

funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

 Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor 

nr. 102/11 din 08 februarie 2019, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor 

judecătorilor, i-a fost acordat calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor nr. 56/6 din 26 iunie 2020 i-au 

fost acordate 61 de puncte. 

 Totodată, potrivit prevederilor pct. 3.32 din Regulamentul cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de 

vicepreședinte și de președinte al instanței judecătorești, aprobat prin Hotărârea 

CSM nr. 612/29 din 20 decembrie 2018, în cadrul concursului judecătorilor pentru 

promovarea în funcţia de judecător în instanța ierarhic superioară, preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătorești, media de concurs constituie maximum 

100 de puncte și se calculează, după cum urmează: – nu mai puțin de 50% se 

constituie din rezultatul evaluării performanţelor; – nu mai mult de 30% din 

punctajul acordat de Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor; – nu mai mult 

de 20% din punctajul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii.  



În cadrul ședinței Plenul CSM apreciază motivarea personală a candidatului 

și corespunderea acestuia funcției de judecător: motivele care au determinat 

candidatul să participe la concurs; determinarea vizând ocuparea funcției pentru 

care candidează; propuneri privind modernizarea și îmbunătățirea activității 

instanței și calității actului de justiție; fermitatea în expunere în cadrul interviului, 

precum și reputația persoanei în contextul prevederilor legale.  

La aprecierea candidatului, CSM va ține cont de meritele acestuia, 

competențele sale profesionale, personale și sociale; în ceea ce privește 

promovarea în funcții administrative, evaluarea se va baza inclusiv pe 

competențele manageriale ale judecătorului. Punctajul maxim acordat de CSM nu 

va constitui mai mult de 20 de puncte. În ședința publică a Plenului CSM, fiecare 

candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău a prezentat motivarea 

personală, astfel, beneficiind de dreptul de a-și expune obiectivele propuse spre 

rеаlizаrе în caz că va accede la funcția solicitată.  

Analizând motivarea personală a candidaților, prin prisma argumentelor care 

i-au determinat să participe la concurs, fermitatea în expunere în cadrul ședinței 

Plenului, precum și reputația persoanei în contextul prevederilor legale, Plenul 

CSM, ținând cont de meritele prezentate, competențele profesionale, personale și 

sociale ale candidaților, reputația acestora în sistem și societate, a acordat acestora 

următorul punctaj:  

1. Băbălău Denis –  15,09 puncte;  

2. Dulghieru Dorin  – 14,72 puncte;  

3. Sandu Alexandru – 14,09 puncte; 

4. Stratulat Gheorghe – 13,36 puncte; 

5. Malanciuc Ion – 13,18 puncte;  

6. Talpă Boris – 11,63 puncte;  

7. Potînga Iurie –10,90 puncte;  

8. Mazureț Roman – 10,72 puncte;  

9. Cucerescu Ana – 9,81 puncte;  

10. Cheptea Cristina – 7,63 puncte;  

11. Andronic Tudor – 7,54 puncte;  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă 

hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut 

în art. 19 alin. (4). 

  La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea 

disciplinară a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, 

membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de 

vot. Votarea deschisă se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi 

în lipsa celorlalți invitați. Respectând prevederile legale în vigoare, membrii 

Plenului CSM cu drept de vot prezenți la ședință și-au realizat dreptul la vot pentru 

candidații la funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, după cum urmează: 



 Băbălău Denis - 9 (nouă) voturi pro și 2 (două) voturi contra;  

 Dulghieru Dorin -  8 (opt) voturi pro și 3 (trei)  voturi contra; 

În aceeași ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

constată că, participanții la concurs Talpă Boris, Cheptea Cristina, Sandu 

Alexandru, Malanciuc Ion, Cucerescu Ana, Andronic Tudor, Potînga Iurie, 

Mazureț Roman, Stratulat Gheorghe nu au întrunit numărul necesar de voturi în 

vederea propunerii Preşedintelui Republicii Moldova, pentru numirea în funcția de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Urmare a selectării candidaturilor enunțate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii va propune Președintelui Republicii Moldova numirea domnilor 

Băbălău Denis și Dulghieru Dorin în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău și va anunța un nou concurs pentru suplinirea a 2 funcții vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău.  

Suplimentar se mai scoate la concurs încă un loc de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău urmare a Hotărârii CSM nr.218/19 din 18 august 2020 cu privire la 

acceptarea cererii de demisie a dnei Lidia Bulgac. 

În conformitate cu art. 4, 17, 19 alin. (1), 20 alin. (1), (3
1
), (4) și art. 24 și 25 

din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 11 alin. 

(1), art. 20 alin. (1), (3) și (4) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea domnilor Băbălău 

Denis și Dulghieru Dorin în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, 

înaintând proiectul decretului respectiv.  

2. Se anunță concurs pentru suplinirea a 3 funcții de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău.  

3. Candidații pot depune cererile de participare la concurs la Consiliul 

Superior al Magistraturii în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării 

anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

4. Candidații vor depune cererile pentru participare la concurs, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanților 

la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător, de președinte sau 

vicepreședinte al instanței judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 418/17 

din 02 iunie 2015, publicat in Monitorul oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 

2015.  

5. Informații suplimentare pot fi obținute la Secretariatul Consiliului 

Superior al Magistraturii (mun. Chișinău, str. Eminescu, 5, tel. 022-990-801). 

6. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile.  



7. Copia prezentei Hotărâri se remite Președintelui Republicii Moldova și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar 

anunțul se publică în Monitorul Oficial. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Luiza GAFTON 

http://www.csm.md/

