
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Edineț (sediile Dondușeni și Ocnița) 

23 ianuarie 2018                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 44/3 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru 

suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Edineț (sediile Dondușeni și 

Ocnița), luând act de informaţia membrului 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 anunțat concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător la Judecătoria Edineț (sediile Dondușeni și Ocnița). 

 În termenul stabilit, cerere de participare la concursul în cauză a depus 

candidatul la funcția de judecător, Dragulean Irina.  

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

al Magistraturii, candidatul înscris în concurs a fost înştiinţat despre data, ora şi 

locul desfăşurării acestuia.  

Fiind prezent la ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

candidatul la funcția de judecător, Dragulean Irina, a susținut cererea de participare 

la concurs. 

 Potrivit art. 5 din Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi 

cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, dosarul candidatului la funcţia de 

judecător, actele prezentate de către candidat şi cele referitoare la ea sunt 

examinate de Colegiul pentru selecţie și carieră a judecătorilor. 

 În acest context, prin hotărîrea nr. 139/24 din 22 decembrie 2017, Colegiul 

pentru selecţie şi carieră a judecătorilor a admis candidatura doamnei Dragulean 

Irina pentru participare la concurs, în vederea suplinirii funcţiei vacante de 

judecător, acordîndu-i 78,5 puncte.  

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 713/31 din 

31 octombrie 2017, candidatul nominalizat a fost considerat compatibil cu funcţia 

publică solicitată.  

În rezultatul examinării dosarului personal al persoanei în cauză Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii reţine, că Dragulean Irina a absolvit cursurile 

de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, fapt confirmat prin 

Atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţie seria IJ nr. 00166. Potrivit 

înscrierilor din carnetul de muncă, și-a început activitatea în calitate de grefier la 

Judecătoria Edineţ la 13 septembrie 2010, iar  la 08 aprilie 2013 a fost promovată 

în funcţia de asistent judiciar, deținînd această funcție până la 29 septembrie 2015, 

iar 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. Ulterior, la 31 martie 2017 a fost reîncadrată în funcţia de asistent judiciar 

în cadrul Judecătoriei Edineţ, unde a activat până la 06 aprilie 2017. De la 10 

aprilie 2017 şi până în prezent activează în calitate de asistent judiciar al Grefei 

Curţii Supreme de Justiţie. Prin urmare, vechimea totală în funcţie de specialitate 

juridică constituie 7 ani şi 3 luni.  

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.  

Astfel, urmare a analizei candidaturii care a depus cerere de participare la 

concurs pentru funcţia de judecător la Judecătoria Edineț (sediile Dondușeni și 

Ocnița), totodată, apreciind abilitățile candidatului ţinînd cont de caracterul 

activităţilor în funcţie de specialitate juridică, de opțiunea manifestată a 

candidatului, în rezultatul procedurii de votare, cu votul deschis al majorităţii 

membrilor prezenţi la şedinţa CSM, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportun de a propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea 

doamnei Dragulean Irina în funcţia de judecător la Judecătoria Edineț (sediul 

Ocnița), pe un termen de 5 ani. 

Prin urmare, ţinînd cont de cele enunţate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 9 și 11 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, art. 4, 17, 19, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 

 1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei 

Dragulean Irina în funcția de judecător la Judecătoria Edineț (sediul Ocnița), pe un 

termen de 5 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

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

Judecătoria Edineț (sediul Dondușeni – 1 post). 

 3. Candidaţii vor depune cererile de participare la concurs la Consiliul 

Superior al Magistraturii în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 4. Candidaţii vor depune cererile de 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 Hotărîrea CSM. nr. 418/17 din 02 iunie 2015, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 2015.  

 5. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii Secretariatului 

Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 99-

08-08, 99-08-01).  



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

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

ce se referă la procedura de emitere/adoptare. 

 7. Copia prezentei Hotărîri se expediază Președintelui Republicii Moldova și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar anunțul se 

publică în Monitorul Oficial. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                          Victor Micu 

          
 


