
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător 

la Judecătoria Bălți 

 

23 ianuarie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 42/3                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, luând act de informaţia membrului 

CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea 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 anunțat concursul pentru suplinirea a 2 funcții vacante de 

judecător la Judecătoria Bălți (sediul Bălți). 

Pe parcurs, în termenele stabilite, au depus cereri de participare la concursul în 

cauză următorii candidați: Schibin Vladislav și Balan Eduard. 

Prin hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 551/22 din 14 

iulie 2015 și nr. 529/22 din 26 iulie 2016, candidații la funcția de judecător Schibin 

Vladislav și Balan Eduard au fost considerați compatibili cu funcţia publică solicitată.  

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 cu privire la 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, dosarele candidaţilor la 

funcţia de judecător, actele prezentate de candidaţi şi cele aferente sunt examinate de 

Colegiul pentru selecţie.  

În acest context, prin hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii        

nr. 249/11 din 12 aprilie 2016 și nr. 526/22 din 26 iulie 2016, materialele în privinţa 

candidaților nominalizați au fost remise Colegiului pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor, în vederea realizării procedurii de selectare.  

Astfel, prin hotărîrile nr. 76/10 din 02 iunie 2016 și nr. 73/12 din 09 iunie 2017, 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidaturile sus-menționate 

pentru participare la concursurile cu privire la suplinirea funcţiilor vacante de 

judecător, acordîndu-i dlui Schibin Vladislav 77,5 de puncte și dlui Balan Eduard 72 

de puncte.  

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

Magistraturii, candidații înscriși în concurs au fost înştiinţați despre data, ora şi locul 

desfăşurării acestuia.  

Fiind prezenți la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, candidații 

au susținut cererile de participare la concurs.  

În rezultatul examinării materialelor relevante, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reţine următoarele date ce țin de activitatea profesională a 

candidaturilor. 

Schibin Vladislav a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la 

funcția de judecător, obținând media generală 9,72, fapt confirmat prin Atestatul de 



absolvire a INJ seria IJ nr. 00103. Potrivit datelor din carnetul de muncă, a deținut 

funcții de specialitate juridică mai mult de 5 ani.  

Balan Eduard a susținut examenul de capacitate cu nota 7,75, fapt confirmat 

prin Certificatul eliberat de INJ nr. 21 privind susținerea examenului de capacitate. 

Potrivit dosarului personal al candidatului Balan Eduard, vechimea totală în funcțiile 

de specialitate juridică constituie peste 6 ani. 

Conform 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.  

În rezultatul examinării dosarelor, al analizei complexe a activității profesionale 

şi a calităţilor candidaților la funcția de judecător, precum avînd în vedere altă 

informație relevantă, ce formează opinia despre integritatea acestora, urmare a 

procedurii de votare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune 

Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Balan Eduard în funcţia de 

judecător la Judecătoria Bălți (sediul Bălți), pe un termen de 5 ani.  

Concomitent, Plenul Consiliului consideră necesar a anunţa un nou concurs 

pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Bălți (sediul Bălți – 1 

post). 

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

temeiul 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 Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Balan 

Eduard, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (sediul Bălți), pe un termen de 5 

ani. 

2. Se anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la 

Judecătoria Bălți (sediul Bălți– 1 post).  

3. Candidații vor depune cererile de participare la concurs la Consiliul Superior 

al Magistraturii, în termen de 20 de zile din data publicării anunțului din prezenta 

Hotărîre în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

4. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul pentru 

suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 418/17 

din 02 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 art. 1687 din 04 

septembrie 2015.  



5. Informații suplimentare pot fi obținute la Secretariatul CSM (mun. Chișinău, 

str. M. Eminescu 5, tel. 022-990-801).  

6. 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. 

 7. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Președintelui Republicii 

Moldova, se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar anunțul din hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                Victor MICU 

 

 


