
 

                                         H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la aprobarea listelor judecătorilor specializați  

conform sediilor Judecătoriei Chișinău 

 

11 decembrie 2018                                                                              mun. Chişinău 

nr. 584/27 

 

Examinând în ședință publică chestiunea cu privire la aprobarea listelor 

judecătorilor specializați conform sediilor Judecătoriei Chișinău, luând act de 

informația Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

                                         C O N S T A T Ă: 

 

La 21 aprilie 2016, având drept scop asigurarea accesibilităţii şi 

independenţei sistemului judecătoresc, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, publicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 184-192, care a intrat în vigoare la 01 

iulie 2016, cu unele excepții. Legea menționată supra, reglementează modul de 

reorganizare a sistemului instanțelor judecătorești, inclusiv organizarea și 

funcționarea instanțelor nou-create. 

Astfel, potrivit actului normativ vizat, au fost create prin fuzionare 15 

judecătorii, care până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, 

activează în sedii separate. 

În conformitate cu art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nominalizată, unificarea 

sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, până în data de 31 decembrie 2027, pe 

măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament 

la propunerea Guvernului.  

Conform prevederilor art. 3 alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Legea 

menționată, Consiliul Superior al Magistraturii, până la data de 1 ianuarie 2017, 

urma să aprobe regulile de bază privind specializarea judecătorilor, iar, până în 

data de 1 iulie 2017, preşedinţii judecătoriilor nou-create urmau să stabilească 

modul de specializare a judecătorilor. 

Potrivit Avizului nr. 15 (2012) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni privind specializarea judecătorilor, adoptat în cadrul celei de-a 13-ea 

reuniuni plenare a CCJE (Paris, 5-6 noiembrie 2012), specializarea judecătorilor a 

fost impusă de necesitatea adaptării la evoluţia dreptului, având în vedere evoluția 

jurisprudenței și doctrinei, ştiinţa juridică devenind din ce în ce mai vastă şi 

complexă. Astfel, pentru judecător a devenit dificil să se perfecționeze, în timp ce 

societatea şi justițiabilii cer din ce în ce mai mult profesionalism şi eficiență din 

partea sa. Specializarea judecătorului garantează că acesta are cunoștințele şi 



experienţa necesare în domeniul său de competentă. Iar, cunoştinţele aprofundate 

în domeniul juridic în cauză ale judecătorului favorizează adoptarea unor decizii 

de o mai bună calitate.  

Judecătorul specializat poate dobândi o experiență mai mare în domeniul 

său, ceea ce poate spori autoritatea instanței din care face parte.  

Prin urmare, concentrarea dosarelor la un cerc restrâns de judecători 

specializaţi poate asigura consecvenţă în luarea deciziilor şi securitatea 

raporturilor juridice, iar, prin examinarea în mod repetat a mai multor cauze de 

aceeași natură, precum și înțelegerea mai profundă a realităților referitoare la 

cauzele care îi sunt încredințate, fie pe plan tehnic, social sau economic, oferindu-

le posibilitatea de a găsi soluții adecvate acestor realități. 

În același context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evidențiază 

faptul că, Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti are drept obiective primordiale:  

- consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătorești;  

- consolidarea independenței sistemului judecătoresc;  

- îmbunătățirea calității justiției, inclusiv prin asigurarea repartizării 

uniforme a volumului de lucru în instanțele judecătorești din țară; 

- sporirea eficienței instanțelor judecătorești;  

- asigurarea utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice disponibile 

pentru instanțele judecătorești; 

- crearea premiselor pentru specializarea judecătorilor. 

Astfel, în scopul realizării obiectivelor trasate de Legea nr. 76 din 21 aprilie 

2016, Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 3/1 din 10 ianuarie 

2017 a modificat Hotărârea CSM nr. 235/10 din 24 martie 2015, prin care a fost 

dispusă instituirea instanţelor-pilot în cadrul judecătoriilor Rîşcani, Buiucani, mun. 

Chişinău şi Bălţi pe un termen de 3 ani, începând cu 01 aprilie 2015, privind 

specializarea judecătorilor în materie civilă, comercială şi de contencios 

administrativ, inclusiv a completului specializat în contencios administrativ şi 

judecători pe cauze secrete; materie penală, instrucţie şi contravenţională, inclusiv 

complet specializat pe cauze penale cu implicarea minorilor. 

Prin Hotărârea nominalizată a fost dispusă extinderea specializării 

judecătorilor în toate sediile Judecătoriei Chișinău (Centru, Buiucani, Rîşcani, 

Botanica şi Ciocana), până la unificarea acestora, conform criteriilor sus-citate.  

Totodată, președintele Judecătoriei Chișinău a fost abilitat cu dreptul de a 

stabili componenta nominală a judecătorilor în materie de specializare, iar în caz de 

necesitate, reieșind din numărul dosarelor parvenite în instanță, de a modifica 

componența numerică a judecătorilor în domenii, cu informarea Consiliului 

Superior al Magistraturii și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. 

La 18 ianuarie 2018, urmare a modificărilor operate în art. 355 Cod de 

procedură civilă, prin care a fost stabilită competența jurisdicțională a instanțelor 

judecătorești în cauzele de declarare a insolvabilității, Plenul Consiliului Superior 



al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 36/1, a dispus specializarea judecătorilor în 

materie de insolvabilitate. 

Întru executarea în continuare a Legii nr. 76 cu privire la reorganizarea 

instanţelor judecătoreşti, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin 

Hotărârea nr. 555/25 din 27 noiembrie 2018, a dispus, începând cu 01 ianuarie 

2019, specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, și anume: 

- pentru sediul Botanica s-a dispus specializarea în materie de insolvabilitate, 

în componența numerică de 12 judecători;  

- pentru sediul Buiucani s-a dispus specializarea în materie penală, în 

componența numerică de 38 judecători;  

- pentru sediul Centru s-a dispus specializarea în materie civilă, în 

componența numerică de 72 judecători;  

- pentru sediul Ciocana s-a dispus specializarea în materie contravențională 

și activitatea judecătorului de instrucție, în componența numerică de 18 judecători;   

- pentru sediul Rîșcani s-a dispus specializarea în materie de contencios 

administrativ, în componența numerică de 15 judecători 

Totodată, prin Hotărârea nr. 555/25 din 27 noiembrie 2018, președintele și 

vicepreședinții Judecătoriei Chișinău au fost abilitați cu dreptul, de a stabili 

componența nominală a judecătorilor în materie de specializare, repartizați în 

sediile instanțelor, cu remiterea listei Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

aprobare. 

Ținând cont de categoria dosarelor examinate de către judecătorii sediilor 

specializate, specificul, termenele de examinare a acestora, dar și de volumul de 

dosare parvenite și distribuite spre examinare, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în scopul asigurării unui volum uniform de lucru în sediile 

specializate ale Judecătoriei Chișinău, consideră necesar de a modifica componența 

numerică a judecătorilor specializați, stabilită prin Hotărârea nr. 555/25 din 27 

noiembrie 2018, pentru sediul Centru din 72 în 70 de judecători specializați în 

materie civilă și pentru sediul Ciocana din 18 în 20 de judecători specializați în 

materie contravențională și în activitatea judecătorului de instrucție. 

Astfel, începând cu 01 ianuarie 2019, la Judecătoria Chișinău se stabilește 

următoarea componență numerică a judecătorilor specializați: 

- sediul Botanica – 12 judecători;  

- sediul Buiucani – 38 judecători;  

- sediul Centru – 70 judecători; 

            - sediul Ciocana – 20 judecători;  

- sediul Rîșcani – 15 judecători. 

În scopul executării dispozițiilor legale sus-citate, președintele Judecătoriei 

Chișinău a prezentat listele privind componența numerică a judecătorilor potrivit 

sediilor specializate. 

Analizând listele prezentate de președintele Judecătoriei Chișinău privind 

componența numerică a judecătorilor specializați, în vederea asigurării calității 



actului de justiție, a eficienței activității judecătorești, precum și a distribuției 

echitabile a sarcinilor per sediu, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii ajunge 

la concluzia de a aproba lista judecătorilor specializați potrivit sediilor Judecătoriei 

Chișinău, conform anexei, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

În aceiași ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reiterează că, potrivit art. 16 alin. (1) și din Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească (cu modificările și completările ulterioare), instanţele 

judecătoreşti sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedinţii instanţelor 

judecătoreşti sunt asistaţi de vicepreşedinți. Președinții judecătoriilor sunt asistați 

de un singur vicepreședinte.  

Alin. (2) al art. 16 din Legea nominalizată prevede că, în cadrul 

Judecătoriei Chișinău, numărul de vicepreședinți se stabilește potrivit cu numărul 

de sedii ale judecătoriei. În cadrul curţilor de apel şi în Curtea Supremă de 

Justiţie, numărul de vicepreşedinţi se stabileşte potrivit cu numărul de colegii. 

Astfel, prin Decretul Președintelui RM nr. 187- VIII din 20 mai 2017, în 

funcția de Președinte al Judecătoriei Chișinău a fost numit domnul Radu Țurcanu, 

pe un termen de patru ani. 

La 27 ianuarie 2017, prin Decretul Președintelui RM nr. 51-VIII, domnul 

Dorin Dulghieru a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen 

de patru ani. 

Potrivit Decretului Președintelui RM nr. 188-VIII, la 20 mai 2017, 

vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău pe un termen de patru ani, a fost numit 

domnul Ghenadie Pavliuc. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 422-VIII din 03 noiembrie 2017, 

vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de patru ani, a fost numit 

domnul Vitalie Stratan. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 884-VIII din 19 septembrie 2018, în 

funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de patru ani, a fost 

numit domnul Corneliu Guzun. 

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii remarcă faptul că, prin 

Hotărârea CSM nr. 579/26 din 04 decembrie 2018, a fost anunțat concursul pentru 

suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.  

Luând în considerare faptul că, până la crearea condițiilor de funcționare 

într-un sediu unic, Judecătoria Chișinău își desfășoară activitatea în 5 sedii, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii va desemna vicepreședinții la sediile instanței, 

după cum urmează:  

- la sediul Botanica –Vitalie Stratan; 

- la sediul Buiucani – Dorin Dulghieru; 

- la sediul Râșcani – Guzun Corneliu; 

- la sediul Ciocana – Ghenadie Pavliuc; 

- la sediul Centru – Radu Țurcanu, până la suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte. 



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

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se modifică Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 555/25 din 

27 noiembrie 2018 cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, 

stabilind următoarea componență numerică a judecătorilor specializați: 

- sediul Botanica – 12 judecători;  

- sediul Buiucani – 38 judecători;  

- sediul Centru –  70 judecători; 

        - sediul Ciocana – 20 judecători;  

- sediul Rîșcani – 15 judecători. 

2. Se aprobă lista judecătorilor specializați potrivit sediilor Judecătoriei 

Chișinău, conform anexei, parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

3. Se desemnează vicepreședinții Judecătoriei Chișinău la sediile instanței, 

după cum urmează:  

- la sediul Botanica –Vitalie Stratan; 

- la sediul Buiucani – Dorin Dulghieru; 

- la sediul Râșcani – Guzun Corneliu; 

- la sediul Ciocana – Ghenadie Pavliuc; 

- la sediul Centru - Radu Țurcanu, până la suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte. 

4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

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

5. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază pentru informare și executare 

Judecătoriei Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexă nr. 1  

la Hotărârea Plenului Consiliului Superior  

al Magistraturii nr. 584/27 

din 11 decembrie 2018  

 

Lista judecătorilor specializați în materie de drept civil din 

cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) 

 
1. Băbălău Denis 

2. Braga Angela 

3. Brăgaru Alina 

4. Crigan Dragoș 

5. Dimitriu Serghei 

6. Dvornic Octavian 

7. Furdui Angela  

8. Galușceac Eduard 

9. Holban Vladislav 

10. Puica Viorica 

11. Pulbere Igor 

12. Pulbere Ruxanda  

13. Silivestru Ecaterina  

14. Sîrcu Tatiana  

15. Țurcanu Maria 

16. Boțan Olga  

17. Clima Speranța  

18. Lavric Larisa 

19. Mardari Alexandru 

20. Muruianu Maria  

21. Pascari Roman 

22. Parfeni Oxana 

23. Ursachi Corina  

24. Valah Ciprian 

25. Badan-Melnic Eleonora 

26. Bagrin Lucia 

27. Berdilo Rodica 

28. Bivol Garri  

29. Frunze Maria 

30. Lastavețchi Valentin 



31. Manoli Grigore 

32. Mazur Nadejda 

33. Maxim Irina  

34. Mămăliga Natalia  

35. Moldovanu (Sandu) Natalia  

36. Munteanu Dorin  

37. Musteață Dorel  

38. Pruteanu Taisia  

39. Roșca Constantin 

40. Sanduța Victoria 

41. Sîrbu Dan 

42. Stratulat Gheorghe 

43. Sușchevici Daria 

44. Talpalaru Zinaida 

45. Vîșcu Svetlana  

46. Alexei (Cozma) Maria  

47. Chironeț Ioana  

48. Ciubotaru Angela 

49. Daguța Sergiu 

50. Dutca Ina  

51. Lupașcu Natalia 

52. Martînenco Veaceslav 

53. Mitrofan Lilia 

54. Ojoga Andrei  

55. Panfil Cristina  

56. Suvac Sergiu  

57. Țonov Irina  

58. Arabadji Nina 

59. Ciubotaru Lorina 

60. Gîrleanu Violeta 

61. Grozav Georgeta  

62. Jomiru-Niculiță Veronica  

63. Miron Aliona  

64. Melniciuc Oleg  

65. Potîngă Iurie 

66. Tricolici Diana 

67. Vasilache Serafim 

68. Vasilică Tatiana  

69. Vîrlan Cornelia 

70. Tizu Svetlana  

 

 



Lista judecătorilor specializați în materie de drept penal din cadrul 

Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) 
  

1. Dulghieru Dorin  

2. Budeci Vitalie 

3. Cojocari Elena 

4. Harmaniuc Petru 

5. Ionașcu Olga  

6. Lazari Serghei 

7. Morozan Ion  

8. Muntean Vasilisa 

9. Negru Alexandru 

10. Niculcea Andrei 

11. Păduraru Irina  

12. Plămădeală Ghenadie 

13. Stambol Tudor 

14. Beșelea Eugeniu 

15. Garabagiu Valentina 

16. Garștia-Bria Svetlana  

17. Grecu Radu 

18. Ialanji Arina  

19. Varaniță Viorelia  

20. Catană Angela 

21. Chirtoaca Ion  

22. Chistol Djeta 

23. Păun Petru  

24. Stratan Sergiu  

25. Patrașcu Natalia  

26. Bejenari Olga 

27. Bivol Tatiana 

28. Bleșceaga Stella 

29. Clevadî Natalia 

30. Lupașcu Lilia 

31. Postică Aureliu 

32. Ungureanu Elena 

32.  Vasilenco Angela 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38.

 

 



Lista judecătorilor specializați în materie de contencios 

administrativ din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) 

 
1. Guzun Corneliu  

2. Barbacaru Igor  

3. Cazacu Grigore 

4. Ciobanu Galina 

5. Ciumac Vitalie 

6. Holevițcaia Ludmila  

7. Țurcan Olesea 

8. Sîrbu Victor  

9. Avasiloaie Tatiana 

10. Chisilița Violeta 

11. Murguleț Mihai 

12. Dodon Viorica  

13. Gandrabur Marcel  

14. Paniș Alexei 

15. Secrieru Iraida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista judecătorilor desemnați cu atribuții de judecători de instrucție 

din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) 
 

1. Pavliuc Ghenadie 

2. Barbos Ludmila 

3. Bularu Sergiu 

4. Ciobanu Sergiu 

5. Corcea Nicolae  

6. Costiuc Elena  

7. Sandu Victor 

8. Rațoi Victor 

9. Tertea Maria 

10. Cheptea Cristina 

11. Damaschin Constantin  

12. Chihai Veniamin  

13. Papuha Sergiu 

14. Bațalai Igor  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista judecătorilor specializați în materie de insolvabilitate și 

lichidare din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central) 
 

1. Țurcanu Radu 

2. Stratan Vitalie 

3. Arhip Alexandru  

4. Ceban Alexandru  

5. Guțan Vitalie  

6. Fondos-Frațman Mariana  

7. Iordachi Natalia  

8. Mîțu Gheorghe 

9. Nicula Veaceslav  

10. Pasecinic Nicolae 

11. Șova Nicolae   

12. Hadîrcă Victoria  

 


