
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea unor funcţii vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău  

 

27 decembrie 2016                                            mun. Chişinău 

nr. 929/38 

 

 Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea a 

6 funcţii vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău, audiind informaţia 

domnului Dorel Musteaţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 719/30 din 01 

noiembrie 2016, a fost anunţat concurs pentru suplinirea a şase funcţii vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

 Pe parcurs, au depus cereri de participare la concurs, următorii judecători: 

Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Danilov Aliona (Judecătoria 

Buiucani, mun. Chişinău), Pavliuc Ghenadie (Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău), 

Mînăscurtă Igor (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Spoială Alexandru 

(Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. 

Chişinău),  Gafton Alexandru (Judecătoria Centru, mun. Chişinău), Bulhac Ion 

(Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Costin Nicolae (Judecătoria Grigoriopol), 

Cotorobai Vitalie (Judecătoria Hînceşti). 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii reţine că ulterior, judecătorul 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Pavliuc Ghenadie, a depus cerere de retragere 

din concurs.  

În acest sens, Plenul CSM, consideră oportun a accepta cererea judecătorului 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Pavliuc Ghenadie, privind retragerea din 

concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

În acest sens, este relevant de menţionat că potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) 

lit. b) al Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor nr. 

154 din 05 iulie 2012, judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod 

extraordinar în cazul promovării la o instanţă superioară. Conform alin. 5 din 

Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 212/8 din 05 martie 

2013, în cazul solicitării promovării la o instanţă superioară, candidării pentru 

numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă, transferului la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, judecătorul nu va fi supus 

evaluării extraordinare, dacă în ultimii 2 ani acesta a fost supus evaluării periodice 

sau extraordinare. În acest caz, vor fi luate în calcul rezultatele ultimei evaluări.  



Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nominalizată, dosarele şi actele 

prezentate de către judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti 

ierarhic superioare, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de 

instanţă, urmează a fi examinate de către Colegiul pentru selecţie, care va ţine cont în 

mod obligatoriu de hotărârile Colegiului de evaluare.  

În acest context, materialele în privinţa judecătorilor înscrişi în concurs au fost 

expediate, după caz, la Colegiul de evaluare a performanţelor şi/sau la Colegiul 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea evaluării performanţelor şi realizării 

procedurilor de selectare. 

Astfel, Plenul CSM reţine următoarele date relevante despre activitatea 

candidaţilor la funcţia de judecător, la Curtea de Apel Chişinău. 

Clima Vladislav şi-a început activitatea în sistemul judecătoresc la 01 

februarie 2006, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. 

Chişinău, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 442-IV, pe un termen 

de 5 ani. Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2331-IV din 07 

septembrie 2009, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Ciocana, 

mun. Chişinău, pe un termen de 4 ani. La 26 ianuarie 2011, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 17-VI, a fost numit în funcţia de judecător, pînă 

la atingerea plafonului de vîrstă. 

Ulterior, la 26 februarie 2014, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 1007-VII, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, pe un termen de 4 ani, la 

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2/2 din 26 ianuarie 

2016, judecătorul Clima Vladislav, a fost recunoscut compatibil cu interesele funcţiei 

publice. Prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 49/5 din 14 august 2015, 

performanţele judecătorului au fost evaluate cu calificativul „excelent”, iar prin 

hotărîrea Colegiului de selecţie şi cariera judecătorilor nr. 96/12 din 04 iulie 2016, a 

fost admis pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare a funcţiei 

de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Danilov Aliona şi-a început activitatea în funcţia de judecător la 08 octombrie 

1996, la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, fiind numită prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 303, pe un termen de 5 ani. Prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 291-III din 30 octombrie 2001, a fost numită în 

funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, la 16 decembrie 

2005, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 361-IV, a fost numită în 

funcţia de vicepreşedinte, pe un termen de 4 ani, la Judecătoria Buiucani, mun. 

Chişinău. La 25 august 2014, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1317-VII se reconfirmă în funcţia de vicepreşedinte, la Judecătoria Buiucani, mun. 

Chişinău, pe un alt termen de 4 ani. Prin hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 727/35 din 13 noiembrie 2012, judecătorul Aliona Danilov, a fost 

recunoscută compatibilă cu interesele funcţiei publice. Prin hotărîrea Colegiului de 



evaluare nr. 43/4 din 17 iunie 2016, performanţele judecătorului au fost evaluate cu 

calificativul „foarte bine”, iar prin hotărîrea Colegiului de selecţie şi cariera 

judecătorilor nr. 98/12 din 04 iulie 2016, a fost admisă pentru participare la 

concursul, pentru suplinirea prin promovare, a funcţiei de judecător la Curtea de Apel 

Chişinău. 

Mînăscurtă Igor şi-a început activitatea în sistemul judecătoresc la 30 

decembrie 1997, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 428-II, pe un termen de 5 ani. Ulterior, prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 778-III din 12 iulie 2002, a fost numit 

în funcţia de vicepreşedinte pe un termen de 4 ani, la Judecătoria Ciocana, mun. 

Chişinău. La 15 ianuarie 2003, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1081-III, a fost numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 834/33 din 03 noiembrie 

2015, judecătorul Mînăscurtă Igor, a fost recunoscut compatibil cu interesele funcţiei 

publice. Prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 57/5 din 12 august 2016, 

performanţele judecătorului au fost evaluate cu calificativul „foarte bine”, iar prin 

hotărîrea Colegiului de selecţie şi cariera judecătorilor nr. 125/14 din 17 octombrie 

2016, a fost admis pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare, a 

funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Ursu Ludmila şi-a început activitatea în funţia de judecător la 22 decembrie 

2006, fiind numită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 907-IV, pe un 

termen de 5 ani, la Judecătoria Leova. Prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 1393-IV din 27 noiembrie 2007, a fost numită în funcţia de preşedinte, 

pe un nou mandat de 4 ani, la Judecătoria Leova. Ulterior, la 08 decembrie 2011, prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 399-VI, a fost numită în funcţia de 

preşedinte, pe un termen de încă 4 ani, la Judecătoria Leova. Prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 428-VI din 22 decembrie 2011, a fost numită în 

funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, la 10 martie 

2014, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1030-VII, a fost numită, 

prin transfer, în funcţia de judecător, la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău.  

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 770/31 din 15 noiembrie 

2016, judecătorul Ursu Ludmila, a fost recunoscută compatibilă cu interesele funcţiei 

publice. Prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 51/4 din 17 iunie 2016, 

performanţele judecătorului au fost evaluate cu calificativul „foarte bine”, iar prin 

hotărîrea Colegiului de selecţie şi cariera judecătorilor nr. 99/12 din 04 iulie 2016, a 

fost admisă pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare, a 

funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Gafton Alexandru şi-a început activitatea în sistemul judecătoresc la 06 

februarie 2003, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1104-III, pe un termen de 5 ani. 



Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.  1532 din 28 februarie 

2008, a fost numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

La 30 septembrie 2008, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1861-IV, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, pe un termen de 4 ani, la 

Judecătoria Hînceşti. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.  172-VII din 

11 iunie 2012, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător, la Judecătoria 

Centru, mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 638/25 din 02 

septembrie 2015, judecătorul Gafton Alexandru, a fost recunoscut compatibil cu 

interesele funcţiei publice. Prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 68/6 din 30 

septembrie 2016, performanţele judecătorului au fost evaluate cu calificativul „ bine”, 

iar prin hotărîrea Colegiului de selecţie şi cariera judecătorilor nr. 111/12 din 08 

octombrie 2015, a fost admis pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin 

promovare, a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Bulhac Ion şi-a început activitatea în funţia de judecător la 12 iulie 2012, fiind 

numit prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 779-III, pe un termen de 5 

ani, la Judecătoria Anenii Noi. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

2134-III din 08 decembrie 2004, a fost numit în funcţia de judecător, la Judecătoria 

Ciocana, mun. Chişinău. Ulterior, la 16 decembrie 2005, prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 1237-IV din 23 iulie 2007, a fost numit în funcţia de 

judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 727/35 din 13 noiembrie 2012, judecătorul Bulhac Ion, a fost 

recunoscut compatibil cu interesele funcţiei publice. Prin hotărîrea Colegiului de 

evaluare nr. 69/6 din 30 septembrie 2016, performanţele judecătorului au fost 

evaluate cu calificativul „foarte bine”, iar prin hotărîrea Colegiului de selecţie şi 

cariera judecătorilor nr. 132/14 din 12 noiembrie 2015, a fost admis pentru 

participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare, a funcţiei de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău.  

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările 

ulterioare, toţi candidaţii înscrişi în concurs au fost înştiinţaţi despre data şi locul 

desfăşurării acestuia, confirmînd prezenţa.  

Prezenţi la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii 

Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Danilov Aliona (Judecătoria 

Buiucani, mun. Chişinău), Mînăscurtă Igor (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), 

Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău), Gafton Alexandru (Judecătoria 

Centru, mun. Chişinău), Bulhac Ion (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Costin 

Nicolae (Judecătoria Grigoriopol), Cotorobai Vitalie (Judecătoria Hînceşti), Spoială 

Alexandru (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău) au susţinut cererile de participare la 

concurs. 



Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM 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, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul 

examinării materialelor relevante, precum şi urmare a exprimării votului deschis al 

membrilor prezenţi la şedinţa Plenului Consiliului, va propune Preşedintelui 

Republicii Moldova, numirea judecătorilor Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, 

mun. Chişinău), Danilov Aliona (Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău), Mînăscurtă 

Igor (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. 

Chişinău), Gafton Alexandru (Judecătoria Centru, mun. Chişinău) şi Bulhac Ion 

(Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel 

Chişinău. 

 În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-

se de prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 

17, 19 alin. (1) şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău, a următorilor: 

 - Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău); 

 - Danilov Aliona (Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău); 

 - Mînăscurtă Igor (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău); 

 - Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău); 

 - Gafton Alexandru (Judecătoria Centru, mun. Chişinău); 

 - Bulhac Ion (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău). 

 2. Hotărîrea 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 Preşedintelui Republicii Moldova şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului Consiliului      

Superior al Magistraturii                                                                       Victor MICU 

http://www.csm.md/

