
 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de 

judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova) 
 

05 septembrie 2017                                                                              mun. Chişinău 

 nr. 565/26  
 

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea concursului pentru 

suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), 

audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475/22 din 

11 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 277-288 

din 04 august 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova).  

În termenul stabilit de hotărîrea sus-nominalizată, cerere de participare la 

concursul în cauză, a depus candidatul la funcția de judecător Popov Victoria. 

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

al Magistraturii, candidatul la funcția de judecător înscris în concurs a fost 

înştiinţat despre data, ora şi locul desfăşurării acestuia. 

Prezentă la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul 

la funcția de judecător Popov Victoria și-a susținut în totalitate cererea de 

participare la concurs.  

Astfel, în urma examinării dosarului personal al candidatului care a depus 

cerere de participare la concurs pentru funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia 

(sediul Leova), Plenul CSM reţine următoarele date relevante despre activitatea 

acesteia. 

Doamna Popov Victoria, și-a început activitatea în domeniul jurisprudenței 

în anul 2005 în calitate de procuror-stagiar, apoi procuror în Procuratura raionului 

Ungheni, iar din anul 2016 a obținut licența pentru exercitarea profesiei de avocat. 

A susținut examenul de capacitate în fața Comisiei de absolvire a Institutului 

Național al Justiției cu nota 8,95 fapt confirmat prin Certificatul eliberat de INJ nr. 

06 privind susținerea examenului de capacitate. 

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

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, dosarul candidatului la funcţia de 

judecător cu toate actele prezentate referitoare la aceasta, au fost examinate de 

către Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor.  

Prin hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 32/7 din 

24 martie 2017, i-au fost acordate 80 de puncte, iar prin Hotărârea CSM nr. 274/12 

din 07 aprilie 2015 a fost considerată compatibilă cu interesele funcției publice.  

Potrivit dosarului personal, vechimea totală în funcțiile de specialitate 

juridică constituie peste 11 ani. Astfel, menționăm că candidatul nominalizat 



candidează în baza vechimii în muncă acumulate, conform art. 6 alin. (2) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

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, remarcînd cele expuse, în rezultatul examinării materialelor 

relevante și a analizei candidaturii care au depus cerere de participare la concurs 

pentru funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), totodată 

apreciind candidatul ţinînd cont de caracterul activităţilor în funcţie de specialitate 

juridică, în urma procedurii de votare, cu votul deschis al majorităţii membrilor 

prezenţi la şedinţa Plenului CSM, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră necesar a propune Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei 

Popov Victoria în funcţia de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), pe 

un termen de 5 ani. 

Astfel, în virtutea celor 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 Popov 

Victoria în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), pe un 

termen de 5 ani,   

 2. 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. 

 3. Copia prezentei hotărîri se expediază Președinției Republicii Moldova, și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                          Victor Micu 

          

 

 

 

 


