
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de judecător de remitere a 

materialelor Colegiului de evaluare şi/sau Colegiului de selecţie şi Comisia unică la INJ, 

pentru o eventuală promovare/numire în funcţie 
 

19 aprilie 2016                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 270/12 
  

Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de 

judecător de remitere a materialelor Colegiului de evaluare şi/sau Colegiului de selecţie 

şi Comisia unică la INJ, pentru o eventuală promovare/numire în funcţie, audiind 

informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea domnului Ghenadie 

Bîrsan, judecător al Judecătoriei Edineț, prin care solicită remiterea materialelor în 

privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea 

suplinirii funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț. 

Totodată, la Consiliu au parvenit cererile solicitanților la funcția de judecător, 

absolvenți ai Institutului Național al Justiției – Alina Brăgaru, Victor Stratu, Livia 

Mitrofan, Victoria Sanduța și Alexandru Mardari, prin care solicită inițierea procedurii 

de accedere în funcția de judecător, cu expedierea materialelor la Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor în vederea selectării, precum și cererile candidaților la 

funcția de judecător, Vitalie Guțan și Victoria Railean, prin care au solicitat expedierea 

repetată a materialelor în privința sa la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în 

vederea selectării. 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o instanţă de 

acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea performanţelor 

judecătorului în condiţiile art.13 al prezentei legi, Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Art. 13 alin. (4) din Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi 

cariera judecătorilor stabileşte că, judecătorul este supus evaluării performanţelor în 

mod extraordinar şi în cazul: a) numirii în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă; 

b) promovării la o instanţă superioară; c) numirii în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte de instanţă; d) transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, în 

urma evaluării performanțelor profesionale, la 28 noiembrie 2014, prin hotărîrea nr. 

198/14, Colegiul de evaluare i-a acordat judecătorului Judecătoriei Edineț, Ghenadie 

Bîrsan, calificativul „foarte bine”. 

În același timp, este necesar de menționat că, în conformitate cu alin. (5) al art. 

13 din Legea nominalizată supra, în cazurile prevăzute la alin. (4) lit. b)-d), evaluarea 



extraordinară nu se va efectua dacă în ultimii 2 ani judecătorul a fost supus evaluării 

periodice. 

Prevederi similare se conțin și în pct. 5 din Regulamentul cu privire la criteriile, 

indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor. 

Prin urmare, avînd în vedere circumstanțele expuse, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii, va da curs cererii judecătorului Judecătoriei Edineț, Ghenadie Bîrsan și 

va remite materialele în privința sa Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în 

vederea selectării pentru realizarea procedurilor de rigoare.  

Cu referire la cererile solicitanților la funcția de judecător, Alina Brăgaru, Victor 

Stratu, Livia Mitrofan, Victoria Sanduța și Alexandru Mardari, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii reține că, aceșteia sînt absolvenți ai Institutului Național al 

Justiției. În acest sens, este necesar de menționat că, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) al Legii 

nr. 544-XII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, la funcția de judecător 

poate candida persoana cu o reputaţie ireproşabilă, care deţine cetăţenia Republicii 

Moldova, are domiciliul în ţară şi … a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei sau are 

vechmea în muncă prevăzută la alin. (2). 

În baza circumstanțelor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va 

admite cererile solicitanților la funcția de judecător, Alina Brăgaru, Victor Stratu, Livia 

Mitrofan, Victoria Sanduța și Alexandru Mardari și va expedia materialele în privința 

candidaturilor acestora la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, pentru 

realizarea procedurilor de selectare.  

În ceea ce privește cererile candidaților la funcția de judecător Victoria Railean și 

Vitalie Guțan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele. 

Candidaturile doamnei Victoria Railean și a domnului Vitalie Guțan, anterior au 

constituit obiectul examinării în cadrul ședințelor Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor, aceștia din urmă acumulînd 71 și, respectiv, 70 de puncte. Totodată, 

Plenul CSM, consideră că, nu există careva impedimente pentru o nouă examinare în 

fața Colegiului de selecție, din care considerente va remite materialele în privința 

solicitanților Victoria Railean și Vitalie Guțan, în acest sens, Colegiului pentru selecția 

și cariera judecătorilor. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 5 și 13 din 

Legea cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, art. 4, 17, 

24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite cererea domnului Ghenadie Bîrsan, judecător al Judecătoriei Edineț, 

cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și 

cariera judecătorilor în vederea selectării pentru promovare în funcția de vicepreședinte 

al instanței judecătorești. 

2. Se admit cererile solicitanților la funcția de judecător, Alina Brăgaru, Victor 

Stratu, Livia Mitrofan, Victoria Sanduța și Alexandru Mardari, cu remiterea 

materialelor în privința candidaturilor sale la Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, în vederea selectării pentru accedere în funcția de judecător. 

3. Se admit cererile candidaților la funcția de judecător, Victoria Railean și 

Vitalie Guțan, cu remiterea materialelor în privința candidaturilor sale la Colegiul 

pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea selectării pentru accedere în funcția de 

judecător.  



4. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                             Victor MICU 

 

 


