
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător 

la Curtea de Apel Chișinău 

 

23 ianuarie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 39/3 
 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 856/37 din 19 

decembrie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea unei funcții vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău.  

În termenul stabilit, cereri de participare la concursul în cauză, au depus 

judecătorii: Diaconu Mihail (Judecătoria Chișinău), Talpă Boris (Judecătoria 

Criuleni), Chiperi Maria (Judecătoria Anenii Noi), Malîi Ala (Judecătoria Chișinău) și 

Dutca Ina (Judecătoria Chișinău).  

Plenul Consiliului reține, că judecătorul Talpă Boris de la Judecătoria Criuleni, la 

23 ianuarie 2018, a depus în cancelaria Consiliului Superior al Magistraturii o cerere 

de retragere a candidaturii sale din concursul pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

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 superioară. Totodată, conform 

alin. (5) al aceluiaşi articol, judecătorul nu va fi supus evaluării extraordinare dacă în 

ultimii 2 ani acesta a fost supus evaluării. În acest caz, vor fi luate în calcul rezultatele 

ultimei evaluări.  

Astfel, prin Hotărîrile Colegiului de evaluare nr. 9/2 din 17 februarie 2017, nr. 

12/2 din 17 februarie 2017 și nr. 129/14 din 10 noiembrie 2017, judecătorilor: 

Diaconu Mihail, Malîi Ala și Chiperi Maria li s-a acordat calificativul „foarte bine”. 

Totodată, Colegiul de evaluare, prin Hotărîrea nr. 14/2 din 17 februarie 2017 i-a 

acordat calificativul  „bine” judecătorului Dutca Ina. 

Prin Hotărîrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 735/30 din 01 

noiembrie 2016, nr. 767/31 din 15 noiembrie 2016, nr. 914/37 din 20 decembrie 2016 

și nr. 644/29 din 03 octombrie 2017 materialele în privinţa judecătorilor nominalizați, 

au fost remise Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea realizării 

procedurii de selectare. 

Ulterior, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, potrivit prevederilor 

legale, în urma examinării dosarelor personale şi a tuturor materialelor relevante, prin 

hotărîrile nr. 41/8 din 31 martie 2017, nr. 43/8 din 31 martie 2017, nr. 45/8 din 31 

martie 2017și nr. 131/23 din 06 decembrie 2017 a admis candidaturile judecătorilor 

enunțaţi, la concursurile pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de 

Apel Chişinău, fiindu-le acordat următorul punctaj: Diaconu Mihail – 82 de puncte, 

Chiperi Maria – 61 de puncte, Malîi Ala – 59 de puncte și Dutca Ina – 55 de puncte. 



În acelaşi timp, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine următoarele 

detalii relevante despre activitatea candidaților care solicită promovarea la instanța 

ierarhic superioară – Curtea de Apel Chișinău.  

Diaconu Mihail și-a început activitatea în calitate de judecător la 17 iunie 2004, 

fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un 

termen de 5 ani, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1863-III. Prin 

decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2203-IV, din 21 aprilie 2009, a fost 

numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.    

Chiperi Maria și-a început activitatea în calitate de judecător la 13 martie 2005, 

fiind numită în funcția de judecător, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Anenii Noi, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2270-III. La 16 aprilie 2010, 

dumneaei a fost numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 269-V. Ulterior, dumneaei a 

deținut două mandate consecutive de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi, fiind 

numită prin Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 16-VI din 26 ianuarie 

2011 și nr. 1558-VII din 07 mai 2015. 

Malîi Ala și-a început activitatea în calitate de judecător la 30 septembrie 2008, 

fiind numită în funcția de judecător, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ciocana, 

mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui RM nr. 1863-IV. La 18 septembrie 2013, 

dumneaei a fost numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, 

prin Decretul Președintelui RM nr. 800-VII. 

Dutca Ina și-a început activitatea în calitate de judecător la 01 februarie 2006, 

fiind numită în funcția de judecător, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ciocana, 

mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui RM nr. 442-IV, iar la 26 ianuarie 2011, 

dumneaei a fost numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 17-VI. 

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

Magistraturii, judecătorii înscriși în concurs, au fost informați despre data, ora şi locul 

desfăşurării acestuia. 

Prezenți la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii 

Diaconu Mihail (Judecătoria Chișinău), Chiperi Maria (Judecătoria Anenii Noi), Malîi 

Ala (Judecătoria Chișinău) și Dutca Ina (Judecătoria Chișinău) au susținut cererile de 

participare la concurs. 

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

Magistraturii, nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi 

invitaţi.  

Totodată, este necesar de menţionat faptul, că exprimarea votului pentru un 

candidat sau altul, este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont 

că membrul CSM are şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru 

soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa CSM.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul examinării 

materialelor relevante cu privire la candidați, deliberării şi urmare a exprimării votului 

membrilor prezenţi la şedinţa Plenului Consiliului, cu vot majoritar, va propune 



Preşedintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Malîi Ala de la Judecătoria 

Chișinău în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, care pe parcursul 

activității sale în domeniu a dat dovadă de o înaltă calificare, atitudine responsabilă, 

obiectivă, imparțială și exigentă în muncă, examinând cu diligență cauzele aflate în 

gestiune și exercitînd cu verticalitate atribuțiile de serviciu. La examinarea cauzelor 

respectă și aplică prevederile legislației naționale și internaționale în vigoare, astfel 

asigurînd calitatea și caracterul echitabil al actului de justiție. 

Ținînd cont de cele enunţate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 

4, 17, 19 alin. (1), 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,                                    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător 

la Curtea de Apel Chișinău, a judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Ala Malîi, 

înaintînd proiectul decretului respectiv.  

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia de pe prezenta Hotărîre se expediază Preşedintelui Republicii Moldova 

şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

