
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a șase funcții vacante de 

judecător la Judecătoria Chișinău 

 

13 noiembrie 2018                                                                                mun. Chişinău  

nr. 521/24 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 

șase funcții vacante de judecător la Judecătoria Chișinău, luînd act de informaţia 

Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 246/12 din 08 

mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 157-166 din 18 

mai 2018, a fost anunțat concursul pentru suplinirea a șase funcții vacante de judecător 

la Judecătoria Chișinău. 

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

judecători, Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Criuleni, Cucerescu Ana de la 

Judecătoria Bălți, Popescu-Balta Renata de la Judecătoria Anenii Noi, Corcea Nicolae 

de la Judecătoria Bălți, Buzu Ecaterina de la Judecătoria Orhei și Andronic Tudor de la 

Judecătoria Strășeni. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că judecătorii nominalizați au 

solicitat suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Chișinău, prin transfer. 

Conform prevederilor pct. 17 al Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, judecătorii pot fi transferați la o altă instanţă 

de acelaşi nivel sau la o instanță judecătorească inferioară ținând cont de: a) numirea în 

funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, confirmată 

prin Decretul Președintelui; b) lipsa sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an; 

c) susținerea evaluării performanțelor pentru promovarea în funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor; d) 

declaraţia de verificare, în condiţiile alin. (7) art. 9 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului. 

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

performanţelor 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. 

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

de evaluare a performanțelor judecătorilor, judecătorul nu va fi supus evaluării 



extraordinare dacă în ultimii 2 ani a trecut evaluarea periodică sau extraordinară. În 

acest caz, vor fi luate în considerare rezultatele ultimei evaluări. 

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

judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, 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 studiate de Colegiul pentru selecţie.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele 

detalii relevante despre activitatea candidaților care solicită transferul la Judecătoria 

Chișinău. 

Cazacliu Aurelia a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător 

la Judecătoria Criuleni, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2080-III 

din 05 noiembrie 2004. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 13-V din 

16 octombrie 2009, a fost desemnată în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 

2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016, 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Cazacliu Aurelia a fost încadrată ca 

judecător la instanța nou-creată – Judecătoria Criuleni, începând cu data de 01 ianuarie 

2017. Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 63/5 

din 12 august 2016, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost atribuit 

calificativul ,,bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 7/3 din 03 februarie 2017 i-au fost acordate 61 de puncte. 

Cucerescu Ana, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 295-VI din 

23 septembrie 2011 a fost numită pe un termen de cinci ani în funcția de judecător la 

Judecătoria Bălți. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2273- 

VII din 12 august 2016 a fost desemnată în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 

2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Cucerescu Ana a fost încadrată ca 

judecător la instanța nou-creată – Judecătoria Bălți, începând cu data de 01 ianuarie 

2017. Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 14/1 

din 25 martie 2016, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor a fost apreciată cu 

calificativul ,,foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor nr. 6/3 din 03 februarie 2017 i-au fost acordate 60 puncte. 

Popescu-Balta Renata, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1239-

IV din 23 iulie 2007 a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cantemir, pe 

un termen de 5 ani. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 197-VII din 20 

iulie 2012, a fost desemnată în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 



vârstă. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1010-VII din 26 

februarie 2014, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria 

Anenii Noi. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu 

privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, Popescu-Balta Renata a fost încadrată ca 

judecător la instanța nou-creată – Judecătoria Anenii Noi, începând cu data de 01 

ianuarie 2017. Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor 

nr. 62/5 din 12 august 2016, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor a fost 

apreciată cu calificativul ,,foarte bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și 

cariera judecătorilor nr. 9/2 din 15 martie 2018 i-au fost acordate 60 puncte. 

Corcea Nicolae, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 311-VII din 

03 octombrie 2012 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un 

termen de cinci ani. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

932/38 din 27 decembrie 2016, judecătorul Nicolae Corcea, a fost desemnat pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție în cadrul instanței nou-create,  

Judecătoria Chișinău (sediul Centru), pentru perioada 01 ianuarie 2017 până la 31 

decembrie 2017, inclusiv. Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor nr. 90/10 din 28 iulie 2017, i-a fost atribuit calificativul ,,foarte bine”, iar 

prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 132/23 din 06 

decembrie 2017 i-au fost acordate 53  puncte. 

Buzu Ecaterina, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 501-VI din 

30 ianuarie 2012 a fost numită, pe un termen de 5 ani, în funcția de judecător la 

Judecătoria Orhei. În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 

2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Buzu Ecaterina se consideră judecător 

la instanța nou-creată - Judecătoria Orhei, începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

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

2017 a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului vârstă. Potrivit 

Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 4/1 din 20 ianuarie 

2017, judecătorului i-a fost atribuit calificativul ,,bine”, iar prin Hotărârea Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor nr 133/23 din 06 decembrie 2017 judecătorului 

Buzu Ecaterina i-au fost acordate 51 puncte.  

Andronic Tudor a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, pe 

un termen de 5 (cinci) ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 591-II 

din 30 aprilie 1998, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1300-II din 

11 iunie 2003 a fost eliberat din funcția de judecător. Ulterior, la 10 martie 2014, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1032-VII a fost desemnat în funcția de 



judecător la Judecătoria Strășeni, până la atingerea plafonului de vârstă. Conform 

Hotărârii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începând cu 01 ianuarie 2017, 

domnul Andronic Tudor este judecător la instanța nou-creată - Judecătoria Strășeni. 

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 32/3 din 03 

iunie 2016, i-a fost atribuit calificativul ,,bine”, iar prin Hotărârea Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor nr. 93/12 din 04 iulie 2016, judecătorului Andronic 

Tudor i-au fost acordate 38 de puncte. 

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

Magistraturii, judecătorii înscriși în concurs au fost înștiințați despre data, ora și locul 

desfășurării acestuia. 

Judecătorii, Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Criuleni, Cucerescu Ana de la 

Judecătoria Bălți, Popescu-Balta Renata de la Judecătoria Anenii Noi, Corcea Nicolae 

de la Judecătoria Bălți, Buzu Ecaterina de la Judecătoria Orhei, fiind prezenți la 

ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, au susținut cererile depuse, iar, 

judecătorul Andronic Tudor, de la Judecătoria Strășeni, nu s-a prezentat și nu a 

comunicat motivul absenței. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră posibilă 

desfășurarea concursului în absența judecătorului Andronic Tudor, de la Judecătoria 

Strășeni. 

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

Magistraturii, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii 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. 

Ca urmare a examinării activității profesionale și a integrității judecătorilor 

enunțați supra, în rezultatul deliberării și exprimării voturilor membrilor CSM, cu 

drept de vot, prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va 

propune Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, în funcția de 

judecător la Judecătoria Chișinău a următorilor judecători: Cazacliu Aurelia de la 

Judecătoria Criuleni (8 voturi pro), Cucerescu Ana de la Judecătoria Bălți (7 voturi 

pro), Popescu-Balta Renata de la Judecătoria Anenii Noi (8 voturi pro) și Corcea 

Nicolae de la Judecătoria Bălți (7 voturi pro). 

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

prevederilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1), (3) și (4) din Legea cu privire la statutul 



judecătorului, art. 4, 17, 19 alin. (1), 20 alin. (1), (3
1
), (4) și art. 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, prin transfer, în funcția 

de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv, a 

următorilor: 

- Cazacliu Aurelia; 

- Cucerescu Ana;  

- Popescu-Balta; 

- Corcea Nicolae. 

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

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării. 

3. Copia prezentei Hotărâri se remite Președintelui Republicii Moldova și 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/

