
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în 

unele judecătorii 
 

06 august 2019                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 321/19 
 

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de judecător în unele judecătorii, luând act de informația membrilor 

CSM, Dorel Musteață, Petru Moraru și Anatolie Galben, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii     

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 156/8 din 16 

aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-158 din 26 

арriliе 2019, a fost anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la 

Judecătoria Chișinău – 3 posturi (sediul Ciocana – 2 posturi, sediul Rîșcani – 1 post), 

Judecătoria Bălți – 4 posturi (sediul Bălți – 2 posturi, sediul Sîngerei – 2 posturi), 

Judecătoria Anenii Noi – 1 post (sediul Anenii Noi), Judecătoria Cahul – 5 posturi 

(sediul Cahul – 3 posturi, sediul Cantemir – 2 posturi), Judecătoria Căușeni – 1 post 

(sediul Ștefan Vodă), Judecătoria Cimișlia – 1 post (sediul Leova), Judecătoria Comrat – 

4 posturi (sediul Comrat – 2 posturi, sediul Ceadîr-Lunga – 1 post, sediul Vulcănești – 1 

post), Judecătoria Criuleni – 1 post (sediul Criuleni), Judecătoria Drochia – 2 posturi 

(sediul Drochia – 1 post, sediul Rîșcani – 1 post), Judecătoria Orhei – 3 posturi (sediul 

Șoldănești – 1 post, sediul Rezina – 2 posturi), Judecătoria Soroca – 3 posturi (sediul 

Soroca – 1 post, sediul Florești – 2 posturi), Judecătoria Strășeni – 1 post (sediul 

Călărași) și Judecătoria Ungheni – 2 posturi (sediul Ungheni). 

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 238/13  

din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-229 din 

12 iulie 2019, a fost anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la 

judecătoriile Anenii Noi (sediul Anenii Noi) – 1 post, Edineț (sediul Ocnița) – 1 post, 

Hîncești (sediul Ialoveni) – 1 post și Ungheni – 1 post. 

În conformitate cu prevederile pct. 3.14 din Regulamentul cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 

612/29din 20 decembrie 2018, desfășurarea concursului are loc după expirarea 

termenului de depunere a cererilor de participare la concurs, în cadrul ședinței Plenului 

Consiliului, fapt despre care sunt informați candidații participanți la concurs. 

Astfel, în termenele stabilite, cereri de participare la concursurile în cauză au 

depus judecătorii Dumitru Bosîi de la Judecătoria Cahul (sediul Cahul), Ion Ghizdari de 

la Judecătoria Bălți (sediul Fălești), Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul 

Taraclia) și candidații la funcția de judecător: Andrei Mațco, Valeriu Arhip, Aliona 

Sârbu, Elisaveta Buzu, Vladislav Negru, Eugenia Culinca, Alina Gorceac, Sergiu Zmeu, 

Marcel Popescu, Andrei Cașcaval, Victoria Robu, Dorina Cebanița, Diana Corlăteanu, 

Tatiana Miliș, Angela Gherman, Veronica Cuculescu, Vitalie Costișanu, Alina Arapu-

Buțco, Vitalie Botnari, Stanislav Rău, Olga Fiodorov, Viorica Alexeeva, Victor Stratu, 

Snejana Dubceac, Constantin Chilian, Arina Cipileaga, Cristina Păun,   Natalia Vameș, 



Ina Țirulinic, Vitalie Moroșanu, Victoria Bogomolova, Ion Tulbure, Nicolae Chirilov, 

Elena Marandici, Ludmila Camerzan-Rotaru, Dan Păpușoi, Vitalie Muntean, Alexandru 

Zadorojniuc, Roman Zagadailov, Cristina Salagor, Mihaela Scripliuc, Aliona Postu, 

Valeriu Cîrlan, Nicolae Zaharia, Diana Balan, Igor Lazăr, Denis Pșenița, Ana Bologan, 

Valeriu Curicheru, Dinu Brașoveanu, Stanislav Grosu, Angela Corjan și Denis Guțu. 

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 nominalizați au susținut cererile de 

participare la concursurile anunțate. Din rîndul persoanelor care au depus cereri de 

participare la concursurile anunțate, candidatul Marcel Popescu și-a retras cererea de 

participare la concurs, iar candidaţii Tatiana Miliș și Igor Lazăr nu s-au prezentat în 

ședința Plenului CSM. Ceilalți candidați au fost prezenți la ședința Plenului CSM și și-au 

susținut cererile de participare la concurs. 

În conformitate cu prevederile pct. 3.17 din Regulamentul cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, concursul se desfășoară în 

prezența candidatului. Absența candidatului nu împiedică desfășurarea concursului, însă 

acesta este exclus din concurs. 

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar de a 

exclude din concurs candidații Marcel Popescu, Tatiana Miliș și Igor Lazăr. 

Conform pct. 3.27 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de vicepreședinte și de președinte al 

instanței judecătorești, Plenul va examina cererile înregistrate ale judecătorilor și 

candidaților privind ocuparea posturilor vacante de judecător în următoarea ordine:  

1) transferul judecătorilor într-o instanță judecătorească de același nivel sau la o 

instanță judecătorească inferioară;  

2) propunerea de numire pentru prima dată a candidaților în funcția de judecător. 

Potrivit prevederilor pct. 15 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare și transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 613/29 din 20 

decembrie 2018, judecătorii pot fi transferați la o altă instanță de acelaşi nivel sau la o 

instanță judecătorească inferioară ținând cont de: a) numirea în funcție până la atingerea 

plafonului de vârstă de 65 de ani, confirmată prin Decretul Președintelui privind numirea 

în funcția de judecător pian la atingerea plafonului de vârstă; 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. d) și alin (5) din Legea nr. 154 din 05 iulie 

2012 privind selecţia, evaluarea performanțelor şi cariera judecătorilor, judecătorul este 

supus evaluării performanţelor în mod extraordinar în cazul transferului la o instanță de 

acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, 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 transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau 

ierarhic superioară, cât şi actele referitoare la judecătorii în cauză sunt examinate de 

Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor. 

În conformitate cu prevederile pct. 3.16. Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de 



preşedinte al instanţei judecătoreşti, concursul se desfășoară în ședința Plenului 

Consiliului cu expunerea de către membrul raportor a informației detaliate despre 

candidat și activitatea acestuia. În cadrul ședinței CSM membrul raportor prezintă 

informația privind verificarea reputației ireproșabile a candidatului în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 544 cu privire la statutul judecătorului. Informația cu privire la 

reputația persoanei va fi acumulată în baza datelor prezentate de organele abilitate 

referitor la respectarea legislației de către persoana vizată. CSM este în drept să utilizeze 

toate mijloacele legale de verificare a reputației participantului la concurs. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele 

detalii relevante despre activitatea candidaților care solicită transferul la instanțe 

judecătorești de acelaşi nivel. 

Dumitru Bosîi a fost numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător la 

Judecătoria Cahul, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 544-VI din 5 

martie 2012, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII, din 22 

martie 2017, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea nr. 33/3 din 22 martie 2019, Colegiul de evaluare a performanțelor 

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

selecția și cariera judecătorilor nr. 79/03 din 29 martie 2019 i-au fost acordate 65 de 

puncte. În cadrul Ședinței Plenului CSM, candidatul Dumitru Bosîi a susținut cererea de 

participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Hîncești 

(sediul Ialoveni). Motivele care au determinat candidatul să participe la concurs se 

axează pe dorința de a contribui asiduu la completarea posturilor vacante de judecător și 

menținerea activității Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni), totodată, candidatul a 

invocat faptul că, instanța respectivă este cea mai apropiată de domiciliul său.  

Totodată, Plenul Consiliului menționează faptul că, Serviciul de Informație și 

Securitate a prezentat o informație prin care se semnalizează asupra existenței factorilor 

de risc în activitatea judecătorului Dumitru Bosîi. Mai mult, la 29 iulie 2019, în adresa 

Consiliului a parvenit o sesizare a Procuraturii Generale cu privire la intentarea unei 

proceduri disciplinare în privința judecătorului Dumitru Bosîi, care a fost transmisă 

Inspecției judiciare spre examinare.  

În cadrul ședinței Plenului, judecătorul Dumitru Bosîi, a negat faptele pretinse în 

informația prezentată de Serviciul de Informație și Securitate, indicînd asupra 

caracterului pur declarativ și lipsit de probe al acesteaia, fapt care, în opinia sa, nu 

afectează reputația ireproșabilă a magistratului. Totodată, judecătorul a susținut faptul 

inexistenței factorilor de risc și inexistența abaterilor disciplinare în activitatea sa. 

Ion Ghizdari a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Fălești pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 347-VII din 31 

octombrie 2012, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 420-VIII, din 03 

noiembrie 2017, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 92/10 

din 28 iulie 2017, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor i-a fost atribuit 

calificativul „foarte bine”, iar prin Hotărârea nr. 80/5 din 29 martie 2019 Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor i-a acordat 61 de puncte. În cadrul Ședinței Plenului 

CSM, candidatul Ion Ghizdari a susținut cererea de participare la concursul pentru 

suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Ungheni. Motivele care au determinat 

candidatul de a opta pentru transfer la această instanță fiind faptul că acesta are domiciliu 

și locuiește împreună cu familia sa în mun. Ungheni. 



Marina Curtiș a fost numită pe un termen de 5 ani în funcţia de judecător de 

instrucție la Judecătoria Taraclia prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 515-

VI din 8 februarie 2012. Prin Hotărîrea CSM nr. 147/4 din 04 februarie 2014, doamna 

Marina Curtiș a fost suspendată din funcția de judecător pe perioada aflării în concediul 

parţial plătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 05 februarie 2014 pînă la 02 

octombrie 2017, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1328-VII din 11 

septembrie 2014, a fost reconfirmată în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia. Prin 

Hotărîrea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Marina Curtiș a fost 

trasferată în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, instanță nou-creată prin Legea nr. 

76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 

ianuarie 2017.  Ulterior, la 20 mai 2017 magistratul a fost numit în funcţia de judecător la 

Judecătoria Cahul până la atingerea plafonului de vârstă, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 192-VIII. Prin Hotărîrea CSM nr. 613/28 din 19 septembrie 

2017, magistratul a fost transferat temporar în funcţia de judecător la Judecătoria 

Criuleni, pe un termen de 6 luni, începând cu 15 octombrie 2017, iar prin Hotărîrea CSM 

nr. 177/9 din 03 aprilie 2018, a fost prelungită perioada de transfer a judecătorului, pe o 

perioadă de 6 luni, la Judecătoria Criuleni, începând cu 17 aprilie 2018. Potrivit Hotărârii 

Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 12/2 din 8 februarie 2019, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost atribuit calificativul ,,bine”, iar prin 

Hotărârea nr. 80/5 din 29 martie 2019 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor i-a 

acordat 57 de puncte. În cadrul Ședinței Plenului CSM, candidatul Mariana Curtiș a 

susținut cererile de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la 

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și la Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni). 

Motivele care au determinat candidatul de a opta pentru transfer la una din instanțele 

menționate este că, doamna Mariana Curtiș, începînd cu anul 2015, locuiește împreună 

cu familia sa în mun. Chișinău. 

Conform prevederilor pct. 3.20 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 numirea, prin transfer, în 

funcția de judecător, media de concurs constituie maximum 100 de puncte. 

Media de concurs 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 va aprecia 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.  



Totodată, selectarea candidaților are loc în baza rezultatelor obținute, în rezultatul 

evaluării performanţelor, punctajului acordat de Colegiul pentru selecţia și cariera 

judecătorilor și a celui acordat de Consiliul Superior al Magistraturii, urmare a unui 

tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiectiv 

definite, stabilite prin lege și regulamentele aprobate de Plenul CSM.  

În ședința publică a Plenului CSM, fiecare candidat pentru suplinirea funcțiilor de 

judecător prin transfer au prezentat motivarea personală, astfel, beneficiind de dreptul de 

a-și expune obiectivele propuse spre rеаlizаrеа în caz că va accede la funcția data.  

Analizând motivarea personală a candidaților, prin prisma argumentelor care i-au 

determinat să participe la concurs, ținând cont de meritele prezentate, competențele 

profesionale, personale și sociale ale candidaților, reputația acestora în sistem și 

societate, Plenul CSM, în contextul prevederilor legale a acordat acestora următorul 

punctaj: Dumitru Bosîi – 11 puncte, Ion Ghizdari – 15 puncte, Marina Curtiș – 10 puncte. 

Respectiv, punctajul final acumulat de candidații înscriși în concurs este 

următorul: Dumitru Bosîi – 76 de puncte, Ion Ghizdari – 76 de puncte și Marina Curtiș – 

67 de puncte. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul CSM 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 se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în 

lipsa celorlalți invitați. Consiliul Superior al Magistraturii, în urma deliberării, pronunță 

public dispozitivul hotărârii, fapt care se consemnează într-un proces-verbal.  

Hotărârea motivată, ce conține și numărul de voturi, se redactează în cel mult 30 

de zile, fiind semnată de președintele ședinței. Respectând prevederile legale în vigoare, 

membrii Plenului CSM, cu drept de vot, prezenți la ședință și-au expus dreptul la vot 

pentru candidații care solicită transferul la o instanță judecătorească de același nivel, 

după cum urmează: cu 3 (trei) voturi pro și 5 (cinci) împotrivă respinge candidatura 

judecătorului Dumitru Bosîi pentru transferul la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni); cu 

7 (șapte) voturi pro și 1 (un) vot împotrivă admite candidatura judecătorului Ion Ghizdari 

pentru transfer la Judecătoria Ungheni; cu 4 (patru) voturi pro și un 4 (patru) voturi 

împotrivă se respinge candidatura judecătorului Marina Curtiș pentru transfer la 

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Judecătoria Criuleni. 

Urmare examinării candidaturilor judecătorilor enunțați supra, în rezultatul 

deliberării, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune Președintelui 

Republicii Moldova numirea, prin transfer, a judecătorului Ion Ghizdari la Judecătoria 

Ungheni.  

Potrivit pct. 3.28 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de vicepreședinte și de președinte al 

instanței judecătorești, dacă nu au fost completate funcțiile vacante de judecător, prin 

transfer, CSM va purcede la desfășurarea concursului cu participarea candidaților care 

urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele date 

relevante despre activitatea candidaților care solicită suplinirea funcțiilor vacante în unele 

instanțe judecătorești. 



Andrei Mațco şi-a început activitatea juridică în calitate de procuror interimar în 

luna aprilie 2005 în Procuratura mun. Chișinău, unde a activat până în luna februarie 

2006, apoi din luna februarie 2006 până în luna august 2006 a deținut funcția de procuror 

în Procuratura Buiucani mun. Chișinău, în perioada august 2006 - decembrie 2010, a 

activat procuror în Procuratura mun. Chișinău, iar din decembrie 2010 – iunie 2016 - 

procuror, șef adjunct al secției judiciare și investigații generale în Procuratura mun. 

Chișinău. De la 21 iunie 2016 până în prezent Andrei Mațco activează în calitate de 

avocat în Biroul Asociat de Avocați „Pro Dreptate”. În perioada 9 – 26 februarie 2016 a 

susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă și a obținut, conform Certificatului INJ nr.04, media generală 9,10. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 96/06 din 19 aprilie 

2019 i-au fost acordate 79 de puncte. 

Valeriu Arhip şi-a început activitatea la data de 16 iulie 1990 în funcţia jurist la 

Sovhozul-fabrica „Biruința”, unde a exercitat aceste atribuţii până la data de 01 februarie 

1993. Din data de 2 februarie 1993 şi până la data de 16 martie 1994 a activat în calitatea 

de șef al biroului juridic S.A. „Zorile”. Ulterior, la data de 26 iulie 1994 a fost numit în 

funcția de judecător popular la Judecătoria Strășeni unde a activat până la 03 august 

2000. La data de 03 august 2000 a fost numit funcția de judecător la Tribunalul Chișinău 

unde a activat până pe 01 iulie 2003. La 1 iulie 2003 a fost numit judecător la Curtea de 

Apel Chișinău, unde a activat până la 10 noiembrie 2006. Din 10 noiembrie 2006 – 26 

decembrie 2012 a activat în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 314 din 26 decembrie 2012 a fost eliberat din funcția de 

judecător. În perioada 13 septembrie 2013 – 31 octombrie 2015 a activat în calitate de 

administrator la SRL „Justice Solution Group”. Iar din 02 noiembrie 2015 până în 

prezent deține funcția de șef al secției penale din cadrul Direcției generalizare și 

sistematizare a practicii judiciare din Curtea Supremă de Justiție. În perioada 13 martie – 

06 aprilie 2018 Valeriu Arhip a susținut examenul pentru persoanele care candidează la 

funcția de judecător în baza vechimii în muncă la Institutul Naţional al Justiţiei obținând 

media generală 9,02. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 

29/02 din 15 februarie 2019 i-au fost acordate 79 de puncte. 

Aliona Sârbu și-a început activitatea în calitate de jurist la IFS Cahul la 12 martie 

2001 unde a activat până în anul 2015. La 09 noiembrie 2015 a fost numită în funcția de 

asistent judiciar a Judecătoriei Cahul unde a activat până în anul 2016. În perioada 01 

octombrie 2016 – 31 martie 2018,Aliona Sârbu a urmat cursurile de formare inițială a 

candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Naţional al Justiției, obținând 

media generală de 9,19. Ulterior, începând cu luna martie 2019 a fost angajată în calitate 

de asistent judiciar la Judecătoria Cahul, unde activează până în prezent. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 94/06 din 19 aprilie 2019 i-au fost 

acordate 79 de puncte. 

Elisaveta Buzu şi-a început activitatea juridică în calitate de grefier la Judecătoria 

Centru, mun Chișinău la 25 iulie 2007 unde a activat până la 16 ianuarie 2013. Iar de la 

16 ianuarie 2013 până în prezent deține funcția de asistent judiciar la Curtea Supremă de 

Justiție. În perioada 13 – 30 martie 2017 candidatul a susținut examenul pentru 

persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut, 

conform Certificatului INJ nr.01, media generală 9,40. Prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 70/04 din 15 martie 2019 i-au fost acordate 78 de 

puncte. 



Vladislav Negru la 09 august 2005 a fost angajat în funcția de consultant principal 

în Serviciul petiții și audiență a Direcției Drept și Relații Publice a Președinției 

Republicii Moldova, unde a activat până la 30 august 2015. În perioada 01 august 2017 –

14 iunie 2018 a fost jurist la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Din 15 iunie 2018 – 

prezent, solicitantul Vladislav Negru activează în calitate de specialist principal în cadrul 

Direcției juridice a Autorității Naționale de Integritate. În perioada 1 octombrie 2015 – 

31 martie 2017 a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător 

la Institutului Naţional al Justiţiei obținând media generală 8,85, fapt confirmat prin 

atestatul nr. 00163 Seria IJ, eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 110/09 din 17 mai 2019 i-au fost 

acordate 77,5 puncte. 

Eugenia Culinca și-a început activitatea la data de 23 septembrie 1996 în calitate 

de inspector fiscal de stat în Direcția impozitarea cetăţenilor pe sectorul Botanica, mun. 

Chișinău. Ulterior, la data de 25 noiembrie 1996 a fost angajată în funcţia de jurist în 

Societatea pe Acţiuni „Consam”, unde a activat până la 10 aprilie 2003. Din 26 februarie 

2010 – 06 mai 2011, a făcut stagiul de practică în cadrul biroului Asociat de Avocaţi al 

sect. Buiucani. Începând cu data de 06 mai 2011 a activat în calitate de avocat până la 

admiterea la Institutul Naţional al Justiţiei, unde în perioada 01 octombrie 2015 – 31 

martie 2017 a urmat cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, 

obținând media generală 9,19, fapt confirmat prin atestatul de absolvire al INJ. La data 

de 15 mai 2017 a fost angajată asistent judiciar la Judecătoria Chişinău (sediul Central). 

La 12 iunie 2017, prin transfer a fost angajată în calitate de asistent judiciar la Curtea 

Supremă de Justiţie, unde a activat până la 03 decembrie 2018. De la 04 decembrie 2018 

până în prezent activează în calitate de consultant în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 69/04 

din 15 martie 2019 i-au fost acordate 77 de puncte. 

Alina Gorceac la 04 octombrie 2005 a fost angajată în funcția de specialist 

principal în Direcția Juridică a Agenției Privatizare pe lângă Ministerul Economiei și 

Comerțului Republicii Moldova, unde a activat până la 03 decembrie 2007. În perioada 

03 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2011 a fost consultant în Agenția Proprietății Publice de 

pe lângă Ministerul Economiei și Comerțului Republicii Moldova. În perioada 01 

februarie 2011 - 01 octombrie 2015 - jurisconsult la Societatea pe Acțiuni „Inconarm”. 

Iar la 08 septembrie 2017 a fost angajată în funcție de asistent judiciar la Curtea de Apel 

Chișinău, unde activează până în prezent. În perioada 01 octombrie 2015 - 31 martie 

2017 a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit cu media generală 9,15. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 92/06 din 19 aprilie 2019 

i-au fost acordate 77 de puncte. 

Sergiu Zmeu şi-a început activitatea la 15 aprilie 2005 în calitate de jurist la 

S.R.L. „Grandisimo”. La 09 aprilie 2009 în urma absolvirii cursurilor de instruire iniţială 

a candidaților la funcţia de procuror la Institutul Naţional al Justiţiei (01 octombrie 2007-

31 martie 2009), a fost numit în calitate de procuror în Procuratura Nisporeni. La 09 

septembrie 2009 a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura sect. Buiucani, mun. 

Chișinău, ulterior, la 01 ianuarie 2017, a fost transferat în funcţia de procuror în 

Procuratura mun. Chişinău, unde activează până în prezent. În perioada 13 martie – 06 

aprilie 2018, Sergiu Zmeu a susținut examenul pentru persoanele care candidează la 

funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 8,93. Prin 



Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 51/03 din 22 februarie 

2019 i-au fost acordate 77 de puncte. 

Andrei Cașcaval şi-a început activitatea la data de 12 februarie 1997 în funcţia de 

grefier în Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, unde a activat până la data de 5 august 

2003. În perioada 20 iulie 2007 – 17 aprilie 2009 a ocupat funcția de jurist-consult la ÎI 

Fostica și ÎS Interarta. La 7 decembrie 2009 a fost transferat în funcția de asistent judiciar 

la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, unde a activat până la data de 18 ianuarie 2013, 

când a fost transferat la Curtea Supremă de Justiție unde activează până în prezent, în 

calitate de asistent judiciar. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 Andrei Cașcaval a 

susținut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obţinut nota 8,11, 

fapt confirmat prin Certificatul nr.17 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 48/03 din 22 februarie 

2019 i-au fost acordate 75 de puncte. 

Victoria Robu la 20 noiembrie 2000 a fost angajată în funcția de ajutor interimar 

al procurorului r. Drochia, unde a activat până la 02 noiembrie 2001. În perioada 02 

noiembrie 2001 – 18 aprilie 2003 a fost ajutor al procurorului r. Drochia. În perioada 18 

aprilie 2003 – prezent doamna Robu Victoria activează în calitate de procuror în 

Procuratura r-lui Drochia. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul 

pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă în 

faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei, obținând media generală 8,68, fapt 

confirmat prin certificatul nr. 10 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 46/03 din 22 februarie 2019 i-au fost 

acordate 75 de puncte. 

Dorina Cebanița şi-a început activitatea la data de 8 iulie 2002 în funcţia de 

grefier la Judecătoria Bălți, până la data de 27 aprilie 2006, când a fost transferată în 

funcția de grefier la Curtea de Apel Chișinău. La 12 ianuarie 2012 a fost transferată în 

calitate de specialist principal în Secția Penală al aceleiași instanțe și la 18 septembrie 

2015 a fost transferată la Curtea Supremă de Justiție în funcția de asistent judiciar, unde 

activează până în prezent. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul de 

capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obţinut nota 8,12, fapt confirmat prin 

Certificatul nr.16 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 108/07 din 17 mai 2019 i-au fost acordate 75 de 

puncte. 

Diana Corlăteanu şi-a început activitatea juridică în calitate de grefier la Curtea 

de Apel Chișinău la 13 septembrie 2010 până la 1 octombrie 2012. De la 1 octombrie 

2012 până la 1 octombrie 2013 a fost asistent judiciar în aceiași instanță. În perioada 1 

octombrie 2013 – 5 februarie 2014 - specialist principal, iar de la 6 februarie 2014 până 

în prezent activează în calitate de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. În 

perioada 13 – 30 martie 2017 susținut examenul pentru persoanele care candidează la 

funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut, conform Certificatului INJ 

nr.06, media generală 9,00. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 72/04 din 15 martie 2019 i-au fost acordate 74 de puncte. 

Angela Gherman la 15 februarie 1994 a fost angajată în funcția de grefier la 

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, unde a activat până la 01 februarie 2013. În perioada 

01 februarie 2013– prezent Angela Gherman este asistent judiciar în cadrul Curții 

Supreme de Justiție a Republicii Moldova. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a 

susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 



vechimii în muncă în faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei, obținând media 

generală 7,79, fapt confirmat prin certificatul nr. 25 eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 42/03 din 22 

februarie 2019 i-au fost acordate 74 de puncte. 

Veronica Cuculescu și-a început activitatea la data de 03 mai 2002 în calitate de 

dactilografă la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău unde a activat până la 30 septembrie 

2003, când a fost transferată în funcția de secretar – inspector, iar la 31 martie 2004 a fost 

transferată în funcția de grefier în cadrul aceleiași instituții, unde a activat până la 01 

decembrie 2008, când a demisionat. În perioada 08 decembrie 2008 – 11 ianuarie 2013 a 

activat în calitate de jurist consultant în cadrul Întreprinderii Municipale de Gestionare a 

Fondului Locativ. La 01 martie 2013 a fost angajată în funcția de asistent judiciar la 

Curtea Supremă de Justiție, unde și activează până în prezent. În perioada 13 martie – 06 

aprilie 2018, a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de 

judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 7,58, fapt confirmat prin 

certificatul nr. 29 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 47/03 din 22 februarie 2019 i-au fost acordate 

74 de puncte. 

Vitalie Costișanu şi-a început activitatea la 26 decembrie 2005 în funcţia de 

procuror la Procuratura r-lui Nisporeni. La data de 15 septembrie 2008 a fost transferat la 

Procuratura mun. Chișinău, iar la 24 septembrie 2012 - la Procuratura sec. Ciocana mun. 

Chișinău, unde activează până în prezent. În perioada 9 – 26 februarie 2016, a susținut 

examenul de capacitate pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obținut nota 8,00, fapt confirmat 

prin Certificatul nr.33 eliberat de INJ. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 109/07 din 17 mai 2019 i-au fost acordate 74 de puncte. 

Alina Arapu-Buțco și-a început activitatea la 16 septembrie 2002 în calitate de 

grefier la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău unde a activat până la 31 martie 2004. În 

perioada 05 iulie 2004 – 28 ianuarie 2005 a deținut funcția de inspector la Judecătoria 

Rîșcani, mun. Chișinău, ulterior, fiind numită în funcția de specialist, în cadrul aceleiași 

instituții până la data de 16 octombrie 2008. La 16 octombrie 2008 a fost angajată în 

funcția de referent al judecătorului, în cadrul Curții Supreme de Justiție, iar la 28 

octombrie 2013 a fost numită în funcția de asistent judiciar în cadrul aceleiași entități 

unde și activează până în prezent. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut 

examenul de capacitate în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului 

Național al Justiției în baza vechimii în muncă, obținând media generală de 7,74 fapt 

confirmat prin certificatul nr.26 eliberat de Institutului Național al Justiției. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 38/03 din 22 februarie 

2019 i-au fost acordate 73 de puncte. 

Vitalie Botnari şi-a început activitatea la 23 noiembrie 2004 în funcţia de grefier 

la Curţii de Apel Chișinău unde a activat până la data de 1 iunie 2007. Din 1 iunie 2007 – 

28 ianuarie 2008 a fost consultant în cadrul Curţii de Apel Chișinău. La 29 mai 2009 a 

fost admis în calitate de avocat în cadrul Baroului Avocaţilor din Republica Moldova 

unde a activat până la 31 martie 2014. La 01 aprilie 2014 a fost numit în funcţia de 

asistent judiciar la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, unde a activat până la 31 

decembrie 2018, fiind ulterior transferat în funcţia de asistent judiciar, în cadrul 

Judecătoriei Chişinău sediul Ciocana, unde activează până în prezent. În perioada 9 – 26 

februarie 2016, a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de 



judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 7,05, fapt confirmat prin 

certificatul nr. 56 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 88/05 din 29 martie 2019 i-au fost acordate 72 

de puncte. 

Stanislav Rău la 2 februarie 2009 a fost angajat în funcție de șef al secției penale 

a Direcției de generalizare a practicii judiciare și analiza statisticii judiciare la Curtea 

Supremă de Justiție, unde a activat până la 09 ianuarie 2013. În perioada 09 ianuarie 

2013 – prezent, Stanislav Rău deține funcția de asistent judiciar în cadrul Curții Supreme 

de Justiție a Republicii Moldova. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut 

examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în 

muncă în faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei obținând media generală 7,81 fapt 

confirmat prin certificatul nr. 23 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 35/03 din 22 februarie 2019 i-au fost 

acordate 72 de puncte. 

Olga Fiodorov a fost angajată la 10 octombrie 2010 în funcția de grefier la Curtea 

de Apel Chișinău, unde a activat până la 30 septembrie 2015. În perioada 1 octombrie 

2016 – 31 martie 2017 a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de 

judecător în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit cu media 

generală 9,21 fapt confirmat prin atestatul nr. 00155 seria IJ eliberat de Institutul 

Naţional al Justiţiei. În perioada 15 mai 2017 – prezent Olga Fiodorov activează în 

calitate de asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 87/05 din 29 martie 2019 i-au fost 

acordate 71,5 puncte. 

Viorica Alexeeva la 03 mai 2012 a fost angajată în funcția de specialist la 

Judecătoria Botanica, unde a activat până la 19 iunie 2012. În perioada 19 iunie 2012 – 

01 octombrie 2012 a activat în calitate de inspector control asupra executării hotărârilor 

temporare la Judecătoria Botanica. În perioada 02 august 2012 – 02 septembrie 2013 a 

ocupat funcția de grefier la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău. La 02 septembrie 2013 

a fost numită în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău unde a 

activat până la 30 septembrie 2014. În perioada 03 mai 2016 - prezent exercită funcția de 

asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. În perioada 1 octombrie 2014 – 

31 martie 2016 a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător 

obținând media generală 9,46, fapt confirmat prin atestatul nr. 00118 Seria IJ eliberat de 

Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 67/04 din 15 martie 2019 i-au fost acordate 71,5 puncte. 

Victor Stratu la 14 iunie 2011 a fost angajat în funcție de grefier la Judecătoria 

Basarabeasca unde a activat până la 01 aprilie 2013. În perioada 06 iunie 2016 – 07 mai 

2018 a fost asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. În perioada 02 ianuarie 2019 – 

prezent, Victor Stratu activează în calitate de consultant principal Direcția elaborarea 

actelor normative a Ministerului Justiției. În perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2016 

a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător la Institutului 

Naţional al Justiţiei obținând media generală 8,66, fapt confirmat prin atestatul nr. 00130 

Seria IJ eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 98/06 din 19 aprilie 2019 i-au fost acordate 71,5 

puncte. 

Snejana Dubceac şi-a început activitatea la 11 mai 1998 în funcţia de grefier la 

Judecătoria Bălți, până la 2 februarie 2009 când a fost transferată în funcția de consultant 



în aceiași instanță. Ulterior, la data de 9 martie 2012 a fost transferată în calitate de 

grefier și la 8 mai 2013 în funcția de asistent judiciar, unde activează până în prezent la 

Judecătoria Bălți. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susţinut examenul de 

capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obținut nota 7,38, fapt confirmat prin 

Certificatul nr.33 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 37/03 din 22 februarie 2019 i-au fost acordate 

71 puncte. 

Constantin Chilian la 10 octombrie 2012 a fost angajat în funcția de grefier la 

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău. La 29 octombrie 2013 a fost transferat în funcția de 

asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe. La 03 octombrie 2016 a fost numit, prin 

promovare în funcția de asistent judiciar al Grefei Curții Supreme de Justiție, unde 

activează până în prezent. În perioada 13 martie – 06 aprilie 2018, a susținut examenul 

pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a 

obţinut media generală de 8,76, fapt confirmat prin certificatul nr. 9 eliberat de Institutul 

Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 

97/06 din 19 aprilie 2019 i-au fost acordate 71 de puncte. 

Arina Cipileaga şi-a început activitatea la 1 martie 2010 în funcţia de grefier la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău unde a activat până la data de 15 iunie 2011. În 

perioada 16 iunie 2011 – 10 ianuarie 2012 a activat în calitate de consultant principal în 

secţia civilă şi de contencios administrativ, Direcţia Grefă a Curţii Supreme de Justiţie. 

Din 10 ianuarie 2012 până la data de 2 ianuarie 2013 a fost referent al judecătorului în 

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. 

Din data de 2 ianuarie 2013 până în prezent activează în calitate de asistent judiciar în 

cadrul Curţii Supreme de Justiţie. În perioada 13 martie – 30 martie 2017, a susținut 

examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în 

muncă şi a obţinut media generală 8,00, fapt confirmat prin certificatul nr. 18 eliberat de 

Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 49/03 din 22 februarie 2019 i-au fost acordate 71 de puncte. 

Cristina Păun şi-a început activitatea la 3 septembrie 2012 în funcția de grefier la 

Judecătoria Centru, mun. Chișinău unde a activat până la 1 aprilie 2014. Din 1 aprilie 

2014 – 1 octombrie 2015 a fost asistent judiciar la Judecătoria Centru, mun. Chișinău. În 

perioada 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2018 a activat la Colegiul Tehnic – parte 

componentă a Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de profesor. În perioada 3 

aprilie 2017 – 8 mai 2018 a activat în calitate de asistent judiciar la Judecătoria Chișinău. 

Din data de 8 mai 2018 şi până în prezent, deține funcția de asistent judiciar al Grefei 

Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie. În perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 

2017, a urmat cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcția de judecător la 

Institutul Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit, obținând media generală 9,12, fapt 

confirmat prin atestatul cu Seria IJ nr. 00160 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 74/04 din 15 martie 

2019 i-au fost acordate 71 de puncte. 

Natalia Vameș a fost angajată în funcția de grefier la 1 iulie 2005 la Judecătoria 

Briceni, unde a activat până la 01 iunie 2010. În perioada 2 mai 2013 – prezent, este 

asistent judiciar la Judecătoria Edineț, sediul Briceni. În perioada 13 martie – 6 aprilie 

2018 a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în 

baza vechimii în muncă în faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei obținând media 

generală 7,27, fapt confirmat prin certificatul nr. 10 eliberat de Institutul Naţional al 



Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 95/06 din 19 

aprilie 2019 i-au fost acordate 71 de puncte. 

Ina Țirulinic la 13 martie 2010 a fost angajată în funcția de jurist în cadrul ÎM 

„Servicii comunale - Orhei” unde a activat până la 30 septembrie 2010. În perioada 01 

octombrie 2010 - 16 octombrie 2013 a fost jurist la SRL „Prim Business Consulting”. În 

perioada 31 octombrie 2013 – 1 mai 2015 a activat ca avocat stagiar în cadrul Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova. În perioada 14 septembrie 2015 – 3 octombrie 2016 a 

fost asistent judiciar la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău. În perioada 04 iulie 2018 – 

3 octombrie 2018 – asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Din 4 

octombrie 2018 – până în prezent doamna Ina Țirulinic activează în calitate de asistent 

judiciar la Curtea de Apel Chișinău. În perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018 a 

urmat cursurile de instruire inițială a candidaților la funcția de judecător în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei finalizat cu susținerea examenului cu media generală 

9,24, fapt confirmat prin atestatul Seria IJ nr. 00181 eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 13/01 din 01 

februarie 2019 i-au fost acordate 70,5 puncte. 

Vitalie Moroșanu şi-a început activitatea la 1 iunie 2009 în funcţia de Șef de 

Gardă în cadrul SSE Călărași a DSE Ungheni a SPC și SE al MAI al RM. În perioada 30 

iulie 2010-30 iulie 2011 a activat în calitate de avocat stagiar la BAA - Avocații Publici 

mun. Chișinău. Din data de 15 septembrie 2011 – 5 aprilie 2018 a activat în calitate de 

jurist la Primăria Strășeni. La 1 octombrie 2016 a fost înmatriculat la Institutul Naţional 

al Justiţiei, unde a urmat cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcția de 

judecător până la 31 martie 2018 (cu suspendarea raportului de serviciu la primărie), pe 

care le-a absolvit, obţinând media generală 8,5, fapt confirmat prin atestatul Seria IJ nr. 

00196 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. La data de 26 iunie 2018 a fost angajat la 

judecătoria Strășeni unde activează până în prezent, în calitate de asistent judiciar. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 27/02 din 15 februarie 

2019 i-au fost acordate 70,5 puncte. 

Victoria Bogomolova şi-a început activitatea la 10 februarie 2009 în funcţia de 

traducător la Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău unde a activat până la data de 21 iunie 

2011. La 21 iunie 2011 a fost transferată în funcţia de grefier în cadrul aceleiași instanțe 

unde a activat până la 27 septembrie 2012. În perioada 1 noiembrie 2012 – 19 noiembrie 

2012 a activat în funcţia de inspector superior control asupra executării hotărârilor. La 19 

noiembrie 2012 a fost transferată în funcţia de asistent judiciar la Judecătoria Botanica, 

mun. Chişinău unde a activat până la data de 30 septembrie 2015. Din data de 15 mai 

2017 şi până în prezent, activează în calitate de asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, 

sediul Centru. În perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017 a urmat cursurile de 

formare iniţială a candidaţilor la funcția de judecător la Institutul Naţional al Justiţiei, pe 

care le-a absolvit, obţinând media generală 8,81, fapt confirmat prin atestatul cu Seria IJ 

nr. 00164 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 93/06 din 19 aprilie 2019 i-au fost acordate 70,5 

puncte. 

Ion Tulbure şi-a început activitatea la 1 octombrie 2012 în funcţia de grefier în 

cadrul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău. La 3 februarie 2014 a fost promovat în 

funcţia de asistent judiciar la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău până la 28 februarie 

2015. În perioada 2 martie 2015 – 30 septembrie 2016 a activat în calitatea de jurist-

consult la ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”. Ulterior, la data de 1 octombrie 2016 



a fost înmatriculat la Institutul Naţional al Justiţiei, unde a urmat cursurile de formare 

iniţială a candidaţilor la funcția de judecător până la 31 martie 2018, obţinând media 

generală 9,17, fapt confirmat prin atestatul cu Seria IJ nr. 00184 eliberat de Institutul 

Naţional al Justiţiei. La 20 iunie 2018 a fost angajat la Curtea Supremă de Justiţie unde 

activează până în prezent, în calitate de asistent judiciar. Prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 30/02 din 15 februarie 2019 i-au fost acordate 70 de 

puncte. 

Nicolae Chirilov și-a început activitatea la 1 august 1990 când a fost angajat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în funcția de anchetator, fiind promovat ca 

anchetator superior și ulterior comisar adjunct în cadrul Comisariatului de poliție 

Criuleni unde a activat până la 30 septembrie 2002. În perioada 05 martie 2004 – 20 iulie 

2007 activează în calitate de judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari. În perioada 

31 mai 2013 – decembrie 2014 deține funcția de avocat stagiar. Din 06 august 2015 – 

până în prezent, Nicolae Chirilov activează în calitate de avocat în B.A.A. „Avolex”. În 

perioada 13 martie – 06 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele care 

candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 

6,87, fapt confirmat prin certificatul nr. 29 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 71/04 din 15 martie 2019 

i-au fost acordate 70 de puncte. 

Elena Marandici la 01 octombrie 2012 a fost angajată în funcția de grefier la 

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, unde a activat până la 03 martie 2014. În perioada 03 

martie 2014 - 01 octombrie 2015 a activat în calitate de asistent judiciar în cadrul 

Judecătoriei Centru, mun. Chișinău. La 03 aprilie 2017 a fost angajată în funcția de 

asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Chișinău, iar la 04 aprilie 2017 a fost numită prin 

transfer în funcția de asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău, unde activează până în 

prezent. În perioada 01 octombrie 2015 - 31 martie 2017, a urmat cursurile de formare 

inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, 

pe care le-a absolvit cu media generală 9,05, fapt confirmat prin Atestatul seria IJ nr. 

00162, eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 81/05 din 29 martie 2019 i-au fost acordate 69,5 

puncte. 

Ludmila Camerzan-Rotaru la 01 decembrie 2013 a fost angajată în funcția de 

grefier la Judecătoria Rîşcani, mun. Chișinău. La 01 aprilie 2014 a fost promovată funcţia 

de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chișinău. La 18 februarie 2015 a 

fost angajată în funcţia de asistent judiciar la Curtea de Apel Chişinău unde a activat 

până la 03 octombrie 2016. La 02 mai 2018 a fost numită în funcţia de asistent judiciar la 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, unde activează până în prezent. În perioada 03 

octombrie 2016 – 30 martie 2018 a urmat cursurile de formare iniţială a candidaţilor la 

funcţia de judecător în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit, 

obţinând media 9,41, fapt confirmat prin atestatul cu Seria IJ nr. 00177 eliberat de 

Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 15/01 din 01 februarie 2019 i-au fost acordate 68 de puncte. 

Dan Păpuşoi şi-a început activitatea la 5 februarie 2014 în funcţia de asistent 

judiciar la Curtea Supremă de Justiţie unde a activat până la 3 octombrie 2016. La 1 

octombrie 2016 a fost înmatriculat la Institutul Naţional al Justiţiei, unde a urmat 

cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcția de judecător până la data de 31 

martie 2018, pe care le-a absolvit, obținând media generală 9,31, fapt confirmat prin 



atestatul nr. 00178 Seria IJ eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Din 2 mai 2018 şi 

până în prezent activează în calitate de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiţie. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 36/03 din 22 

februarie 2019 i-au fost acordate 67,5 puncte. 

Vitalie Muntean la 20 octombrie 2009 a fost angajat în calitate de interpret la 

Curtea de Apel Chișinău, unde a activat până la 08 aprilie 2010. La 8 aprilie 2010 a fost 

angajat în funcție de grefier la Curtea de Apel Chișinău, unde a activat până la 01 

octombrie 2012. Din 1 octombrie 2012 – prezent, Vitalie Muntean activează în calitate 

de asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău. În perioada 13 martie – 30 martie 2017 a 

susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă în faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei obținând media 

generală 7,20 fapt confirmat prin certificatul nr. 2 eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 90/05 din 29 

martie 2019 i-au fost acordate 67,5 puncte. 

Alexandru Zadorojniuc la 1 martie 2013 a fost angajat în funcţia de grefier la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău unde a activat până la 02 martie 2015. În perioada 2 

martie 2015 – 6 aprilie 2015 a deținut funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei 

Buiucani, mun. Chișinău. La data de 6 aprilie 2015 a fost angajat, prin transfer, la Curtea 

Supremă de Justiţie în funcţia de asistent judiciar unde activează până în prezent. În 

perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele care 

candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 

8,64, fapt confirmat prin certificatul nr. 11 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 33/02 din 15 februarie 

2019 i-au fost acordate 67 de puncte. 

Roman Zagadailov și-a început activitatea la 10 august 2009 în calitate de 

translator la Judecătoria Nisporeni, la data de 18 noiembrie 2009 fiind transferat în 

funcția de consultant, iar la 01 aprilie 2012 a fost promovat în funcția de specialist 

principal – serviciul resurse umane. Începând cu data de 01 aprilie 2013 a fost promovat 

în funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Nisporeni (în urma reorganizării 

instanțelor judecătorești, la data de 17.03.2017 numit prin transfer în funcția de asistent 

judiciar la Judecătoria Ungheni), unde a activat până la 02 ianuarie 2018. La 03 ianuarie 

2018 a fost transferat în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Strășeni, unde 

activează până în prezent. În perioada 9 februarie – 26 februarie 2016 a susținut 

examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în 

muncă în faţa Comisiei Institutului Naţional al Justiţiei obținând media generală 7,75 fapt 

confirmat prin certificatul nr. 39 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 89/05 din 29 martie 2019 i-au fost 

acordate 67 de puncte. 

Cristina Salagor şi-a început activitatea juridică în calitate de grefier la 

Judecătoria Cahul la 6 septembrie 2012. De la 1 octombrie 2013 până la 1 decembrie 

2014, a activat în calitate de asistent judiciar în aceiași instanță, iar de la 1 decembrie 

2014 până în prezent este asistent judiciar la CSJ. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a 

susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă și a obținut, conform Certificatului INJ nr.30, media generală 7,57. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 40/03 din 22 

februarie 2019 i-au fost acordate 67 de puncte. 



Mihaela Scripliuc la 31 octombrie 2011 a fost angajată în funcția de dactilografă 

în cadrul Direcției documentare din cadrul Curții Supreme Justiție. La 06 aprilie 2012 a 

fost transferată în funcția de consultant al Direcției documentare în cadrul Curții Supreme 

Justiție. La 26 mai 2012 în conformitate cu statul de personal al Curții Supreme de 

Justiție a fost transferată în funcția de inspector în cadrul Direcției documentare a Curții 

Supreme Justiție. La 07 septembrie 2012 a fost transferată în funcția de specialist 

superior în cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a Curții Supreme de 

Justiție. La 09 ianuarie 2013 a fost angajată prin transfer în funcţia de asistent judiciar în 

cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de 

Justiție, unde activează până în prezent. În perioada 13 martie – 06 aprilie 2018, a 

susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă şi a obţinut media generală 7,55, fapt confirmat prin certificatul nr. 31 

eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 43/03 din 22 februarie 2019 i-au fost acordate 67 de puncte. 

Aliona Postu şi-a început activitatea în luna decembrie 2008 exercitând funcţia de 

avocat în Cabinetul Avocatului „Postu Aliona”, unde activează până în prezent. Acest 

fapt este confirmat prin copia Licenței de avocat din 21 noiembrie 2008 nr. 00393. În 

perioada 06 – 31 octombrie 2014 a susținut examenul pentru persoanele care candidează 

la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obținut media generală de 7,15, 

fapt confirmat prin certificatul nr. 40 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin 

Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 84/05 din 29 martie 2019 

i-au fost acordate 67 de puncte. 

Valeriu Cîrlan în perioada 4 aprilie 2008 – 1 octombrie 2008 a activat în organele 

afacerilor interne ale MAI în calitate de ofițer de urmărire penală în cadrul IP Centru, 

mun. Chișinău. La 29 iunie 2010 a fost numit procuror în Procuratura Ungheni, iar din 25 

martie 2013 a fost transferat în funcția de procuror în Procuratura Ialoveni, unde 

activează până în prezent. În perioada 9 – 26 februarie 2016, a susținut examenul pentru 

persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut 

media generală 7,20, fapt confirmat prin certificatul nr. 55 eliberat de Institutul Naţional 

al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 86/05 din 

29 martie 2019 i-au fost acordate 66 de puncte. 

Nicolae Zaharia şi-a început activitatea la 23 mai 2013 în funcţia de jurist-consult 

la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova unde a activat până la 5 august 2015. 

La 1 octombrie 2015 a fost înmatriculat la Institutul Naţional al Justiţiei, unde a urmat 

cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcția de judecător până la data de 31 

martie 2017, pe care le-a absolvit, obţinând media generală 8,80, fapt confirmat prin 

atestatul cu Seria IJ nr. 00165 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. În perioada 1 

septembrie 2017 – 30 iunie 2018 a activat la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova în calitate de lector universitar, pe ore, catedra Drept Public, Facultatea Drept. 

Din data de 10 iulie 2017 şi până în prezent, activează ca asistent judiciar la Curtea 

Supremă de Justiţie. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 

34/02 din 15 februarie 2019 i-au fost acordate 66 de puncte. 

Diana Balan la 18 septembrie 2013 a fost angajată în funcția de grefier la Curtea 

de Apel Bălţi. La 16 noiembrie 2015 a fost promovată în funcţia publică de asistent 

judiciar în cadrul Curţii de Apel Bălţi, unde activează până în prezent. În perioada 13 

martie – 06 aprilie 2018, a susținut examenul pentru persoanele care candidează la 

funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media generală 6,34, fapt 



confirmat prin certificatul nr. 42 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 10/01 din 01 februarie 2019 i-au fost 

acordate 65 de puncte. 

Denis Pșenița şi-a început activitatea la 11 noiembrie 2011 în funcţia de grefier la 

Judecătoria Briceni unde a activat până la data de 09 iulie 2015. La data de 09 iulie 2015 

a fost promovat în funcţia de asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe. În perioada 13 

martie - 6 aprilie 2018 a susţinut examenul pentru persoanele care candidează la funcţia 

de judecător în baza vechimii în muncă cu media generală 6,82, fapt confirmat prin 

Certificatul nr.40 eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 16/01 din 01 februarie 2019 i-au fost acordate 

65 de puncte. 

Ana Bologan şi-a început activitatea juridică în calitate de jurisconsult IMIX 

moldo – română Verplaser GRUP SRL în iulie 2014, din septembrie 2016 până în aprilie 

2018 a urmat cursurile de formare inițială la funcția de judecător la INJ, din aprilie 2018 

până în noiembrie 2018, - jurisconsult, Lerus-Vox SRL, iar din noiembrie 2018 până în 

prezent, - asistent judiciar la Judecătoria Chișinău, sediul Central. La 30 martie 2018 Ana 

Bologan a absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător 

obţinând media generală 9,11, fapt confirmat prin Atestatul de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiţie seria IJ nr. 00186. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 12/01 din 01 februarie 2019 i-au fost acordate 64 de puncte. 

Valeriu Curicheru şi-a început activitatea la 1 februarie 2010 în funcţia de 

translator la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău. La 1 martie 2010 a fost transferat în 

funcţia de şef al arhivei în cadrul aceleiaşi instanţe, iar la data de 10 ianuarie 2012 a fost 

transferat în funcţia de consultant în aceiași instanță. La 30 iulie 2012 a fost numit în 

funcţia de specialist principal în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău unde a 

activat până la data de 5 aprilie 2013, apoi fiind transferat în funcţia de asistent judiciar 

în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău. La 20 martie 2017 a fost numit prin 

transfer din cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău în cadrul instanţei nou-create 

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani în funcţia de asistent judiciar unde activează până 

în prezent. În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele 

care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă şi a obţinut media 

generală 6,88, fapt confirmat prin certificatul nr. 38 eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 99/06 din 19 

aprilie 2019 i-au fost acordate 64 de puncte. 

Dinu Brașoveanu şi-a început activitatea juridică în calitate de avocat în 

Cabinetul Avocatului „Dinu Brașoveanu” la 7 iulie 2013, unde activează până în prezent. 

În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele care 

candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut, conform 

Certificatului INJ nr. 24, media generală 7,80. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția 

și cariera judecătorilor nr. 11/01 din 01 februarie 2019 i-au fost acordate 62,5 puncte. 

Stanislav Grosu şi-a început activitatea juridică în calitate de avocat în Cabinetul 

Avocatului „Grosu Stanislav” la 4 februarie 2014, unde activează până în prezent. În 

perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele care 

candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut, conform 

Certificatului INJ nr.18, media generală 7,92. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 44/03 din 22 februarie 2019 i-au fost acordate 62,5 puncte. 



Angela Corjan şi-a început activitatea juridică la 19 ianuarie 2011 în calitate de 

avocat, totodată, înregistrând cabinetul avocatului „Angela Corjan”, activitate pe care o 

desfășoară până în prezent. În perioada 13 martie - 6 aprilie 2018 a susţinut examenul 

pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în baza vechimii în muncă cu 

media generală 6,04, fapt confirmat prin Certificatul eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei nr.46. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 14/01 

din 01 februarie 2019 i-au fost acordate 62,5 puncte. 

Denis Guțu la 22 octombrie 2012 a fost angajat în funcția de inspector vamal în 

cadrul Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor unde a activat până la 05 octombrie 

2015. În perioada 03 martie 2017 – prezent activează în calitate de asistent judiciar in 

cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. În perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 

2017 a urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei finalizat cu susținerea examenului cu media generală 

7,83, fapt confirmat prin atestatul Seria IJ nr. 00173 eliberat de Institutul Naţional al 

Justiţiei. Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 50/03 din 22 

februarie 2019 i-au fost acordate 60 de puncte. 

Potrivit pct. 3.19 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al 

instanţei judecătoreşti, în cadrul concursului media de concurs a candidaţilor care 

urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, constituie maximum 100 

de puncte.  

Media de concurs se calculează după cum urmează:  

- nu mai puțin de 50%, se constituie din nota obţinută la examenul susţinut în faţa 

Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;  

- 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 va aprecia 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; 

fermitatea în expunere în cadrul interviului, precum și reputația persoanei în contextul 

prevederilor legale. Punctajul maxim acordat de CSM nu va constitui mai mult de 20 de 

puncte. 

În ședința publică a Plenului CSM, fiecare candidat 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, Plenul CSM, ținând cont de competențele profesionale, 

personale și sociale ale candidaților, reputația acestora în sistem și societate, în contextul 

prevederilor legale a acordat următorul punctaj: 

1. Eugenia Culinca – 19,75 (punctaj total 96,75); 

2. Alina Gorceac – 18 (punctaj total 95); 

3. Andrei Cașcaval – 19,75 (punctaj total 94,75); 

4. Viorica Alexeeva – 20 (punctaj total 91,5); 

5. Fiodorov Olga – 20 (punctaj total 91,5); 

6. Valeriu Arhip – 12 (punctaj total 91); 

7. Elisaveta Buzu – 12 (punctaj total 90); 



8. Aliona Sârbu – 11 (punctaj total 90); 

9. Constantin Chilian – 19 (punctaj total 90); 

10. Alina Arapu-Buțco – 17 (punctaj total 90); 

11. Vladislav Negru – 12 (punctaj total 89,5); 

12. Angela Gherman – 14 (punctaj total 88); 

13. Snejana Dubceac – 17 (punctaj total 88); 

14. Diana Corlăteanu – 13 (punctaj total 87); 

15. Sergiu Zmeu – 10 (punctaj total 87); 

16. Veronica Cuculescu – 13 (punctaj total 87); 

17. Andrei Mațco – 7 (punctaj total 86 ); 

18. Victoria Robu – 11 (punctaj total 86); 

19. Dorina Cebanița – 9 (punctaj total 84); 

20. Cristina Salagor – 15 (punctaj total 82); 

21. Vitalie Botnari – 10 (punctaj total 82); 

22. Cristina Păun – 10 (punctaj total 81); 

23. Natalia Vameș – 10 (punctaj total 81); 

24. Ina Țirulinic – 10 (punctaj total 80,5); 

25. Vitalie Costișanu – 6 (punctaj total 80); 

26. Stanislav Rău – 8 (punctaj total 80); 

27. Diana Balan – 15 (punctaj total 80); 

28. Victor Stratu – 8 (punctaj total 79,5); 

29. Ludmila Camerzan-Rotaru – 11 (punctaj total 79); 

30. Arina Cipileaga – 8 (punctaj total 79); 

31. Vitalie Moroșanu – 8 (punctaj total 78,5); 

32. Victoria Bogomolova – 8 (punctaj total 78,5); 

33. Stanislav Grosu – 15 (punctaj total 77,5); 

34. Ion Tulbure – 7 (punctaj total 77); 

35. Ana Bologan – 13 (punctaj total 77); 

36. Mihaela Scripliuc – 10 (punctaj total 77); 

37. Aliona Postu – 10 (punctaj total 77); 

38. Nicolae Chirilov – 7 (punctaj total 77); 

39. Elena Marandici – 7 (punctaj total 76,5); 

40. Nicolae Zaharia – 10 (punctaj total 76); 

41. Vitalie Muntean – 6 (punctaj total 73,5); 

42. Dan Păpușoi – 5 (punctaj total 72,5); 

43. Dinu Brașoveanu – 10 (punctaj total 72,5); 

44. Alexandru Zadorojniuc – 5 (punctaj total 72); 

45. Roman Zagadailov – 3 (punctaj total 70); 

46. Valeriu Cîrlan – 4 (punctaj total 70); 

47. Denis Pșenița – 3  (punctaj total 68); 

48. Valeriu Curicheru – 3 (punctaj total 67); 

49. Angela Corjan – 4 (punctaj total 66,5); 

50. Denis Guțu – 5 (punctaj total 65). 

Potrivit pct. 3.21 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al 

instanţei judecătoreşti, după stabilirea mediei de concurs în cadrul ședinței CSM, 



candidații își aleg opțiunile pentru funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut. 

Totdată, potrivit pct. 3.22 din Regulamentul menționat supra, în cazul punctajului 

egal, obținut la concurs, al candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în 

funcția de judecător, primul îşi alege funcția pentru care optează candidatul care a obţinut 

rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a 

Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul punctajului egal obținut la examenul susținut în 

fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției primul îşi 

alege funcția pentru care optează candidatul care are o experiență de muncă mai mare în 

domeniu. 

Astfel, în conformitate cu punctajul obținut de fiecare candidat, în conformitate cu 

prevederile legale, aceștia au optat pentru următoarele funcții scoase la concurs, după 

cum urmează: Eugenia Culinca – Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani); Alina Gorceac – 

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana); Cașcaval Andrei – Judecătoria Anenii Noi (sediul 

Anenii Noi); Viorica Alexeeva – Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni); Olga Fiodorov – 

Judecătoria Anenii Noi (sediul Anenii Noi); Valeriu Arhip – Judecătoria Strășeni (sediul 

Călărași); Elisaveta Buzu – Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana); Aliona Sârbu – 

Judecătoria Cahul (sediul Cahul); Constantin Chilian – Judecătoria Ungheni; Arapu 

Buțco Alina – Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni); Vladislav Negru – Judecătoria 

Cimișlia (sediul Leova); Angela Gherman – Judecătoria Ungheni; Snejana Dubceac – 

Judecătoria Bălți (sediul Bălți); Veronica Cuculescu – Judecătoria Orhei (sediul Rezina); 

Victoria Robu – Judecătoria Drochia (sediul Drochia); Dorina Cebanița – Judecătoria 

Orhei (sediul Rezina); Cristina Salagor – Judecătoria Cahul (sediul Cantemir); Natalia 

Vameș – Judecătoria Edineț (sediul Ocnița); Diana Balan – Judecătoria Bălți (sediul 

Sîngerei); Vitalie Moroșanu – Judecătoria Bălți (sediul Bălți); Victoria Bogomolova – 

Judecătoria Cahul (sediul Cantemir); Stanislav Grosu – Judecătoria Drochia (sediul 

Rîșcani); Ana Bologan – Judecătoria Cahul (sediul central); Mihaela Scripliuc – 

Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei); Aliona Postu – Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan 

Vodă); Nicolae Chirilov – Judecătoria Orhei (sediul Șoldănești); Elena Marandici – 

Judecătoria Soroca (sediul Florești); Dinu Brașoveanu – Judecătoria Soroca (sediul 

Soroca); Alexandru Zadorojniuc – Judecătoria Soroca (sediul Florești); Valeriu 

Curicheru – Judecătoria Cahul (sediul Cahul); Denis Guțu – Judecătoria Comrat (sediul 

Comrat). 

Candidații la funcția de judecător Diana Corlăteanu, Sergiu Zmeu, Andrei Mațco, 

Vitalie Botnari, Cristina Păun, Ina Țirulinic, Vitalie Costișanu, Stanislav Rău, Victor 

Stratu, Ludmila Camerzan-Rotaru, Arina Cipileaga, Ion Tulbure, Nicolae Zaharia, Vitalie 

Muntean, Dan Păpușoi, Roman Zagadailov, Valeriu Cîrlan, Denis Pșenița și Angela 

Corjan au refuzat locurile vacante propuse de CSM, rezervându-și dreptul de a participa 

la următorul concurs. 

Potrivit prevederilor pct. 3.31 din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti candidații la funcția de judecator din rîndul 

absolvenților INJ, care au refuzat nemotivat de cel mult 2 ori funcțiile propuse, sunt 

excluși din Registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de 

judecător și pierd calitatea de candidat la funcția de judecător din ziua emiterii hotărîrii 

CSM. 



Ca urmare a examinării candidaturilor enunțate supra, aprecierii motivării 

personale a candidaților și corespunderea acestora funcției de judecător, în rezultatul 

deliberării, cu 8 (opt) voturi pro ale membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune Președintelui Republicii Moldova 

numirea în funcția de judecător a următorilor candidați: Eugenia Culinca – Judecătoria 

Chișinău (sediul Rîșcani); Alina Gorceac – Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana); 

Cașcaval Andrei – Judecătoria Anenii Noi (sediul Anenii Noi); Viorica Alexeeva – 

Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni); Olga Fiodorov – Judecătoria Anenii Noi (sediul 

Anenii Noi); Valeriu Arhip – Judecătoria Strășeni (sediul Călărași); Elisaveta Buzu – 

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana); Aliona Sârbu – Judecătoria Cahul (sediul Cahul); 

Constantin Chilian – Judecătoria Ungheni; Arapu Buțco Alina – Judecătoria Criuleni 

(sediul Criuleni); Vladislav Negru – Judecătoria Cimișlia (sediul Leova); Angela 

Gherman – Judecătoria Ungheni; Snejana Dubceac – Judecătoria Bălți (sediul Bălți); 

Veronica Cuculescu – judecătoria Orhei (sediul Rezina); Victoria Robu – Judecătoria 

Drochia (sediul Drochia); Dorina Cebanița – Judecătoria Orhei (sediul Rezina); Cristina 

Salagor – Judecătoria Cahul (sediul Cantemir);  Natalia Vameș – Judecătoria Edineț 

(sediul Ocnița); Diana Balan – Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei); Vitalie Moroșanu – 

Judecătoria Bălți (sediul Bălți); Victoria Bogomolova – Judecătoria Cahul (sediul 

Cantemir); Stanislav Grosu – Judecătoria Drochia (sediul Rîșcani); Ana Bologan – 

Judecătoria Cahul (sediul Cahul); Mihaela Scripliuc – Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei); 

Aliona Postu – Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă); Nicolae Chirilov – Judecătoria 

Orhei (sediul Șoldănești); Elena Marandici – Judecătoria Soroca (sediul Florești); Dinu 

Brașoveanu – Judecătoria Soroca (sediul Soroca); Alexandru Zadorojniuc – Judecătoria 

Soroca (sediul Florești); Valeriu Curicheru – Judecătoria Cahul (sediul Cahul); Denis 

Guțu – Judecătoria Comrat (sediul Comrat). 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

prevederilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1), (3) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, art. 4, 17, 19 alin. (1), 20 alin. (1), (3¹), (4) și art. 24 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a 

judecătorului Ion Ghizdari în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, înaintând 

proiectul decretului respectiv.  

2. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător pe 

un termen de 5 ani, înaintând proiectul decretului respectiv, după cum urmează: 

   1. Eugenia Culinca – Judecătoria Chișinău;  

   2. Alina Gorceac – Judecătoria Chișinău;  

   3. Cașcaval Andrei – Judecătoria Anenii Noi;  

   4. Viorica Alexeeva – Judecătoria Hîncești;  

   5. Olga Fiodorov – Judecătoria Anenii Noi; 

   6. Valeriu Arhip – Judecătoria Strășeni;  

   7. Elisaveta Buzu – Judecătoria Chișinău;  

   8. Aliona Sârbu – Judecătoria Cahul;  

   9. Constantin Chilian – Judecătoria Ungheni;  

   10. Arapu Buțco Alina – Judecătoria Criuleni;  



   11. Vladislav Negru – Judecătoria Cimișlia;  

   12. Angela Gherman – Judecătoria Ungheni;  

   13. Snejana Dubceac – Judecătoria Bălți;  

   14. Veronica Cuculescu – Judecătoria Orhei;  

   15. Victoria Robu – Judecătoria Drochia;  

   16. Dorina Cebanița – Judecătoria Orhei;  

   17. Cristina Salagor – Judecătoria Cahul;   

   18. Natalia Vameș – Judecătoria Edineț;  

   19. Diana Balan – Judecătoria Bălți;  

   20. Vitalie Moroșanu – Judecătoria Bălți;  

   21. Victoria Bogomolova – Judecătoria Cahul;  

   22. Stanislav Grosu – Judecătoria Drochia;  

   23. Ana Bologan – Judecătoria Cahul;  

   24. Mihaela Scripliuc – Judecătoria Bălți;  

   25. Aliona Postu – Judecătoria Căușeni;  

   26. Nicolae Chirilov – Judecătoria Orhei; 

   27. Elena Marandici – Judecătoria Soroca;  

   28. Dinu Brașoveanu – Judecătoria Soroca;  

   29. Alexandru Zadorojniuc – Judecătoria Soroca; 

   30. Valeriu Curicheru – Judecătoria Cahul;  

   31. Denis Guțu – Judecătoria Comrat. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Președintelui Republicii Moldova şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Dorel MUSTEAȚĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


