
HOTĂRÎRE 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător 

la Curtea Supremă de Justiție   

 

23 ianuarie 2018                                                                                        mun. Chişinău 

nr. 38/3 
  

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, luînd act de informaţia 

Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,   

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826/36 din 12 

decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 451-463 din 

29 decembrie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție – 1 post.   

Cerere de participare la concurs a depus judecătorul Elena Cobzac de la Curtea 

de Apel Chișinău.  

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată că, în 

conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor, judecătorul este supus evaluării performanţelor 

în mod extraordinar în cazul promovării la o instanţă judecătorească ierarhic 

superioară.  

Conform pct. 5 din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura 

de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 

05 martie 2013, în cazul solicitării promovării la o instanţă superioară, judecătorul nu 

va fi supus evaluării extraordinare dacă în ultimii 2 ani acesta a fost supus evaluării 

periodice sau extraordinare. În acest caz, vor fi luate în calcul rezultatele ultimei 

evaluări.  

Astfel, prin hotărîrea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

58/5 din 12 august 2016, activitatea doamnei Elena Cobzac, în calitate de judecător, a 

fost apreciată cu 97 de puncte, fiindu-i acordat calificativul „excelent”.  

În baza art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor, dosarele şi actele prezentate de către 

judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti ierarhic superioare, 

urmează a fi examinate de Colegiul pentru selecţie, care va ţine cont în mod 

obligatoriu de hotărârile Colegiului de evaluare. 

În acest sens, prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

891/36 din 13 decembrie 2016, materialele în privința judecătorului Elena Cobzac au 

fost remise Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării 

procedurilor de selectare pentru promovare la instanța judecătorească ierarhic 

superioară. Astfel,  Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în rezultatul 

examinării dosarului personal şi a materialelor relevante, prin Hotărîrea nr. 12/4 din 

13 februarie 2017, a admis candidatura judecătorului Elena Cobzac pentru participare 

la concursul în vederea suplinirii funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție, 

acordîndu-i 91 de puncte.  

Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează următoarele 

date relevante despre activitatea candidatului.   



Doamna Elena Cobzac a fost numită, pe un termen de 5 ani, în funcția de 

judecător la Judecătoria sectorului Rîșcani, mun Chișinău, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 304 din 08 octombrie 1996. La 30 octombrie 2001, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 291-III a fost numită în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, iar la 01 aprilie 2014, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1074-VII, a fost numită în funcția de judecător la 

Curtea de Apel Chișinău. 

La 08 februarie 2011, prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

65/6, judecătorului Elena Cobzac i-a fost decernată ”Diploma de onoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii”, iar la 16 decembrie 2014, prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1014/33, i s-a conferit gradul III de calificare. 

Judecătorul Elena Cobzac, fiind prezentă la ședința Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii, a susținut cererea de participare la concurs.  

În temeiul art. 9 și 10 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, 

judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie sunt numiţi în funcţie pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă – 65 de ani de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării propunerii în Parlament.  

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

În rezultatul examinării materialelor relevante, precum și urmare a procedurilor 

de deliberare și votare, cu votul unanim al membrilor prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii va propune Parlamentului Republicii Moldova 

numirea doamnei Elena Cobzac în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiție 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 de ani.   

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 9 și 10 din Legea cu privire la Curtea Supremă de 

Justiție, art. 4, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Parlamentului Republicii Moldova numirea doamnei Elena 

Cobzac în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiție pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă – 65 de ani.   

2. 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.  

3. Copia prezentei Hotărîri și proiectul de hotărîre se expediază Parlamentului 

Republicii Moldova şi Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  
 
 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 
 


