
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător 

la Judecătoria Orhei (sediul Orhei – 2 posturi, sediul Rezina – 1 post,  

sediul Șoldănești – 1 post) 

 

23 ianuarie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 40/3 
 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de judecător la Judecătoria Orhei (sediul Orhei – 2 posturi, sediul 

Rezina – 1 post, sediul Șoldănești – 1 post), luînd act de informaţia membrului CSM, 

Nina Cernat, 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 2018, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de 

judecător la Judecătoria Orhei, după cum urmează: pentru sediul Orhei – 2 posturi, 

pentru sediul Rezina – 1 post și pentru sediul Șoldănești – 1 post. 

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

următorii candidații la funcția de judecător: Caragia Veaceslav, Schibin Vladislav, 

Romanaș Alexandra, Popa Lilia, Ursu Olga, Cîrlan Valeriu, Bogdan Alexandru, 

Țurcanu Mihai și Ciubotaru Eugeniu. 

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

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, dosarele candidaţilor la 

funcţia de judecător, actele prezentate de către candidaţi şi cele referitoare la ei sunt 

examinate de Colegiul pentru selecţie.    

În acest context, prin Hotărîrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

746/24 din 17 septembrie 2014, nr. 914/37 din 20 decembrie 2016, nr. 120/6 din 14 

februarie 2017, nr. 140/7 din 21 februarie 2017, nr. 249/11 din 12 aprilie 2017, nr. 

484/12 din 11 iulie 2017 și prin Dispoziția Președintelui CSM nr. 08 din 20 ianuarie 

2016, materialele în privinţa candidaţilor nominalizați, au fost expediate Colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurii de selectare.  

Astfel, prin Hotărîrile nr. 79/6 din 02 aprilie 2015, nr. 76/10 din 02 iunie 2016, 

nr. 81/10 din 02 iunie 2016, nr. 70/12 din 02 iunie 2017, nr. 95/15 din 07 iulie 2017, 

96/15 din 07 iulie 2017, nr. 105/17 din 22 septembrie 2017, nr. 118/19 din 06 

octombrie 2017 și nr. 119/19 din 06 octombrie 2017 Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor a admis candidaţii pentru participare la concursurile cu privire la 

suplinirea funcţiilor vacante de judecător, oferindu-le punctaj, după cum urmează: 

Caragia Veaceslav – 86 de puncte, Schibin Vladislav – 77,5 de puncte, Romanaș 

Alexandra – 77 de puncte, Popa Lilia – 77 de puncte, Ursu Olga – 76 de puncte, 

Cîrlan Valeriu – 74 de puncte, Bogdan Alexandru – 72 de puncte, Țurcanu Mihai – 

71,5 de puncte și Ciubotaru Eugeniu – 70,5 de puncte. 

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

Magistraturii, persoanele înscrise în concurs au fost înştiinţate despre data, ora şi locul 

desfăşurării acestuia.  

Fiind prezenți la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, candidații 

la funcția de judecător Caragia Veaceslav, Schibin Vladislav, Romanaș Alexandra, 



Popa Lilia, Ursu Olga, Cîrlan Valeriu, Bogdan Alexandru, Țurcanu Mihai și 

Ciubotaru Eugeniu, au susținut cererile de participare la concurs.  

În rezultatul examinării materialelor relevante, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reţine următoarele date ce țin de activitatea profesională a candidaților. 

Caragia Veaceslav și-a început activitatea juridică la 12 ianuarie 1999 în calitate 

de ajutor-interimar al procurorului raionului Anenii Noi, ulterior fiind desemnat în 

funcția de ajutor al procurorului raionului Anenii Noi. În perioada 20 octombrie 2000 

– 26 februarie 2008 a activat în organele procuraturii deținînd mai multe funcții – 

anchetator, anchetator superior, adjunct al procurorului și procuror interimar. Din data 

de 24 martie 2008 pînă la 24 martie 2009 a activat în calitate de avocat-stagiar în 

cadrul Biroului specializat de avocați ULIM. Din 12 iunie 2009 și pînă în prezent 

dumnealui activează în calitate de avocat la Cabinetul avocatului ,,Veaceslav 

Caragia’’. Potrivit dosarului personal al candidatului Caragia Veaceslav, vechimea 

totală în funcțiile de specialitate juridică constituie peste 17 ani. A susținut examenul 

de capacitate cu nota 8,80, fapt confirmat prin Certificatul eliberat de INJ nr. 07 

privind susținerea examenului de capacitate. 

Schibin Vladislav și-a început activitatea în domeniul juridic la 01 iulie 2010, în 

calitate de coordonator de proiect la Institutul de Reforme Penale unde a activat pînă 

la 12 decembrie 2011. În perioada 15 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013 și-a 

desfășurat activitatea în calitate de asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău, iar din 

27 martie 2015 pînă la 03 august 2015 a activat în calitate de asistent judiciar la 

Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. Din 03 august 2015 a activat în funcția de 

asistent judiciar al Grefei Curții Supreme de Justiție pînă la 18 ianuarie 2016, fiind 

transferat la aceeași dată în funcția de asistent judiciar la judecătoria Ciocana, mun. 

Chișinău. Potrivit dosarului personal al candidatului Schibin Vladislav, vechimea 

totală în funcțiile de specialitate juridică constituie peste 4 ani. La 31 martie 2015 

candidatul nominalizat a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția 

de judecător, obținând media generală 9,72, fapt confirmat prin Atestatul de absolvire 

a INJ seria IJ nr. 00103.  

Romanaș Alexandra și-a început activitatea juridică la 19 septembrie 2003 în 

calitate de grefier la Curtea de Apel Chișinău, ulterior fiind transferată în funcția de 

consultant apoi de asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe, unde a activat pînă la 

03 martie 2014. Din 03 martie 2014 și pînă în prezent activează în funcția de asistent 

judiciar la Curtea Supremă de Justiție. Prin urmare, vechimea totală în funcție de 

specialitate juridică constituie 14 ani. A susținut examenul de capacitate cu nota 8,00, 

fapt confirmat prin Certificatul eliberat de INJ nr. 19 privind susținerea examenului de 

capacitate.  

Popa Lilia și-a început activitatea juridică la 18 aprilie 2005 în funcția de 

procuror la Procuratura sectorului Buiucani, mun. Chișinău. La data de 02 mai 2012 a 

fost numită în funcția de procuror în Secția control al urmăririi penale și asistență 

metodică a Procuraturii Generale unde activează pînă în prezent. Prin urmare, 

vechimea totată în funcție de specialitate juridică constituie mai mult de 12 ani. În 

perioada 13-30 martie 2017 candidatul nominalizat a susținut examenul de capacitate 

la INJ și a obținut nota 8,50, fapt confirmat prin certificatul INJ nr. 12.  

Ursu Olga și-a început activitatea în funcție juridică la 17 septembrie 2001 în 

calitate de grefier la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, unde a activat până la 25 



septembrie 2006. În perioada 26 septembrie 2006–10 ianuarie 2008 deține funcția de 

grefier la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. Din 10 ianuarie 2008 până 12 ianuarie 

2009 a trecut stagiere în avocatură. În perioada 12 ianuarie 2009–31 martie 2017 

activează în calitate de avocat. Din 15 mai 2017 până în prezent desfășoară activitate 

de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana). Potrivit dosarului 

personal și inscripțiilor din carnetul de muncă, deține o vechime totală în funcțiile de 

specialitate juridică de 16 ani. A susținut examenul de capacitate cu media 8,05, fapt 

confirmat prin Certificatul INJ nr. 17 privind susținerea examenului de capacitate.  

Cîrlan Valeriu a desfășurat activitate în cadrul organelor afacerilor interne ale 

MAI în perioada anului 2008. În 2010 a fost numit procuror la Procuratura raionului 

Ungheni, iar în 2013 a fost transferat în calitate de procuror la Procuratura Ialoveni, 

fiind pînă în prezent în exercițiul funcțiunii. Potrivit inscripțiilor din carnetul de 

muncă, vechimea totală în funcțiile de specialitate juridică constituie 7 ani. A susținut 

examenul de capacitate cu media 7,20, fapt confirmat prin Certificatul INJ nr. 55 

privind susținerea examenului de capacitate.  

Bogdan Alexandru și-a început activitatea în domeniul juridic la 23 iunie 2010 

în calitate de avocat la Biroul Avocaților din Republica Moldova unde a activat pînă 

la 05 mai 2014. Din 05 mai 2014 pînă în prezent activează în calitate de asistent 

judiciar al Grefei Curții Supreme de Justiție. Prin urmare, vechimea totală în funcție 

de specialitate juridică constituie mai mult de 7 ani. A susținut examenul de capacitate 

cu nota 7,95, fapt confirmat prin Certificatul nr. 17 eliberat de INJ privind susținerea 

examenului de capacitate.  

Țurcanu Mihai și-a început activitatea în domeniul jurisprudenței în decembrie 

2005 la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în calitate de jurist în Secția 

control și respectarea legislației. În anul 2008 a fost numit procuror interimar în cadrul 

Procuraturii mun. Bălți. Din 2010 a deținut funcția de procuror interimar la 

Procuratura raionului Ialoveni, iar în martie 2013 a fost transferat în funcția de 

procuror la Procuratura sectorului Botanica, mun. Chișinău, unde activează pînă în 

prezent. Potrivit dosarului personal al candidatului Țurcanu Mihai, vechimea totală în 

funcțiile de specialitate juridică constituie peste 11 ani. A susținut examenul de 

capacitate cu nota 7,60, fapt confirmat prin Certificatul INJ nr. 27 privind susținerea 

examenului de capacitate.  

Ciubotaru Eugeniu și-a început activitatea de jurist la SRL ,,Golden BAY’’, 

unde a activat în perioada 15 iulie 2013 – 10 decembrie 2013. În perioada 11 

decembrie 2013 – 12 august 2015 a activat în calitate de specialist superior în Direcția 

contencios, Direcția generală agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al 

Republicii Molodva. Din data de 29 mai 2017 până în prezent activează în calitate de 

asistent judiciar în cadrul Secretariatului Curții de Apel Chișinău. Prin urmare, 

vechimea totală în funcție de specialitate juridică constituie mai mult de 4 ani. La 31 

martie 2015 candidatul nominalizat a absolvit cursurile de formare inițială a 

candidaților la funcția de judecător, obținând media generală 9,08, fapt confirmat prin 

Atestatul de absolvire a INJ seria IJ nr. 00161.  

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.  

Ca urmare a analizei activității profesionale și a materialeor relevante în privința 

candidaților enunțați supra și urmare a exercitării dreptului la vot a membrilor CSM, 

în rezultatul deliberării, cu vot unanim, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va 

propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea, pe un termen de 5 ani, în funcția 

de judecător la Judecătoria Orhei (sediul Orhei) a candidaților Caragia Veaceslav și 

Ciubotaru Eugeniu. 

Ținînd cont de cele enunţate, 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), 24 și 25 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 domnului Caragia 

Veaceslav și a domnului Ciubotaru Eugeniu în funcția de judecător la Judecătoria 

Orhei, pe un termen de 5 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

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

Judecătoria Orhei (sediul Rezina – 3 posturi, sediul Șoldănești – 1post).  

3. Candidații vor depune cererile pentru participare la concurs la Consiliul 

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

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

4. Candidații vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanților la concursul pentru 

suplinirea funcției vacante de judecător, de președinte sau vicepreședinte al instanței 

judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM. nr. 418/17 din 02 iunie 2015, publicat în 

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

5. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

6. Copia prezentei Hotărîri se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 


