
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI  

CARIERA JUDECĂTORILOR 
 

                                                           H O T Ă R Î R E 
 

03 februarie 2014                                                     mun. Chişinău 
nr. 7/2 

 În componenţa: 
 Preşedintele Colegiului      Svetlana Filincova 
 Membrii        Ghenadie Nicolaev 

        Ion Pleşca 
        Dumitru Mardari 
        Tatiana Vîzdoagă 
              Valentina Coptileţ 
  Oleg Balan  
 
Examinînd, în şedinţă publică, dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Diaconu Mihail, care solicită promovarea în 
funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, Colegiul pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor 

C O N S T A T Ă:  
Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.738/31 din 15 

octombrie 2013, a fost admisă cererea judecătorului Diaconu Mihail privind 
participarea la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel 
Chişinău. 

Totodată, materialele în privinţa judecătorului Diaconu Mihail, au fost remise 
Colegiului de evaluare în vederea evaluării performanţelor profesionale şi 
Colegiului de selecţie în vederea selectării pentru promovarea în funcţie de 
judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile 
prevăzute de art. 14, 15 din Regulamentul privind criteriile de selecţie, transferare şi 
promovare a judecătorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al judecătorului 
Diaconu Mihail, stabilind următoarele. 
 Din materialele dosarului personal, s-a stabilit că prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr.1863-III din 17 iunie 2004, dînsul a fost numit în funcţia de 
judecător la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău. La data de 01 octombrie 2004, i   
s-a conferit gradul cinci de calificare. La data de 27 octombrie 2006, i-a fost conferit 
gradul patru de calificare. La 21 aprilie 2009, Diaconu Mihail a fost numit în funcţia 
de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, conform Decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009, avînd o vechime în muncă în 
funcţia de judecător de 9 ani.  

Proceduri disciplinare pe parcursul ultimului an în privinţa judecătorului 
Diaconu Mihail, n-au fost intentate.  



Din Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor 
nr.140/11 din 20 decembrie 2013, rezultă că, în urma susţinerii evaluării 
performanţelor, judecătorului Diaconu Mihail i-a fost acordat calificativul „foarte 
bine”. 

Conform p.12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare 
şi transferare a judecătorilor, fiecare judecător care solicită promovarea la o instanţă 
ierarhic superioară se evaluează, cu acordarea punctajului după cum urmează. 

Vechimea în funcţia de judecător constituie 9 ani, ceea ce conform 
Regulamentului  se apreciază cu 6  (şase)  puncte.  
 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, conform Hotărîrii 
nr.140/11 din 20 decembrie 2013, i-a acordat judecătorului Diaconu Mihail 
calificativul „foarte bine”, ceea ce conform Regulamentului  se apreciază cu         30 
(treizeci) de puncte. 

Conform adeverinţei nr. 16-01/555 din 28 decembrie 2010, eliberată de Vasile 
Marina, rectorul Academiei de Administrare publică de pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova, se atestă că Diaconu Mihail a susţinut examenul la limba 
franceză - limbă de lucru a Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu nota 9 (nouă), 
ceea ce conform Regulamentului se apreciază cu  4 (patru) puncte. 
 Din Ho tărîrea nr. AT-2/3 din 21 iunie 2013, eliberată de Consiliul Naţional 
pentru acreditare şi atestare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice se confirmă că, Diaconu Mihail deţine grad ştiinţific - doctor în drept, teza 
de doctor cu tematica: ,,Controlul legalităţii actelor administrative”. Dînsul este 
autorul monografiei şi publicaţiilor: „Mecanismul asigurării legalităţii actelor 
administrative în Republica Moldova”,Chişinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală", 
Chişinău: 2013, 549 pagini; „Esenţa şi valoarea contenciosului administrativ într-o 
societate democratică”, în Revista Naţională de Drept, nr.9, 2011, p.58-61; „Esenţa 
şi rolul controlului exercitat asupra administraţiei publice” în Revista Naţională de 
Drept, nr.7, 2011, p.51-54; „Formele controlului exercitat asupra administraţiei 
publice şi condiţiile de eficienţă a acestuia” în Legea şi Viaţa, nr. 6, 2011, p. 27-30; 
„Esenţa şi rolul controlului exercitat asupra administraţiei publice” în Legea şi 
Viaţa, 2011, nr. 7, p. 54-57; „Reflecţii asupra unor condiţii de valabilitate a actului 
administrativ” în Legea şi Viaţa, 2012, nr.4, p.34-41; „Conceptul de act 
administrativ” în Legea şi Viaţa, 2012, nr.3; p.11-14; „Conţinutul şi particularităţile 
legalităţii ca principiu fundamental al administraţiei publice” în Legea şi Viaţa, 
2012, nr. 5,p.43-48; ,,Unele reflecţii vizavi de problema controlului legalităţii 
actelor administrative” în Legea şi viaţa, 2012, nr. 4,p.
  Domnul Diaconu Mihail a participat în calitate de membru la următoarele 
seminare ştiinţifico-practice, mese rotunde şi conferinţe în domeniul justiţiei: ,,Actul 
administrativ: noţiuni generale, particularităţi şi condiţii de legalitate”

 55-58. 

      în: 
Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă 
ştiinţifică internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al profesorului universitar 
Gheorghe Costachi (3 mai 2011, mun. Chişinău), Chişinău, 2011,           p.232-242; 
„Viziuni asupra interacţiunii dintre personalitate, stat şi drept” în Probleme actuale 
ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor 
Academiei, Materiale ale conferinţei teoretico-practice (din 20 mai 2004, Chişinău), 
Chişinău AAP, 2004. p. 99-103, „Unele opinii ale autorilor de specialitate privind 
contractul administrativ” în Consolidarea administraţiei publice în contextul 



edificării statului de drept în Republica Moldova, Materiale ale conferinţei 
internaţionale ştiinţifico-practice (din 22 mai 2007, Chişinău). Chişinău: AAP, 2007, 
p. 107-108, „Unele opinii ale autorilor de specialitate privind contractul 
administrativ” în Administrarea publică în perspectiva integrării europene, Materiale 
ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice (din 27-28 octombrie 2006, 
Chişinău), Chişinău: AAP 2007 p.523-526; ,,Funcţiile şi delimitarea nulităţii actului 
juridic de alte situaţii de ineficacitate a actului juridic” în Probleme actuale ale 
ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene, Materiale ale conferinţei 
teoretico-ştiinţifice internaţionale din 28 ianuarie 2006, Chişinău:F.E.-P. „Tipografia 
Centrală", 2006,p. 809-811. 

  Astfel Colegiul pentru selecţie apreciază conform Regulamentului activitatea 
candidatului în domeniul ştiinţei cu 10 (zece) puncte. 

  Conform înscrierilor din carnetul de muncă, Diaconu Mihail de la                01 
septembrie 1999, a activat în calitate de lector la Catedra de drept a Colegiului de 
Agrobusiness şi la Universitatea de Studii Aplicative Integrate. De la                01 
septembrie 2011 a activat în calitate de lector asistent la Catedra ştiinţe juridice a 
Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. 

 La motivarea perfectată în scris şi susţinută verbal în faţa Colegiului pentru 
selecţie, judecătorul Diaconu Mihail

 În rezultatul examinării dosarului personal, a materialelor parvenite, 
judecătorul 

, a acumulat conform Regulamentului 20 
(douăzeci puncte) de puncte. 

Diaconu Mihail

Astfel, în baza celor expuse supra, Colegiul pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu 
privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

, care solicită promovarea în funcţia de judecător la 
Curtea de Apel Chişinău, a acumulat 70 (şaptezeci) puncte. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
1. Se admite candidatura judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, 

Diaconu Mihail

2. Hotărîrea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 
intermediul colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar în 
partea ce se referă la procedura de emitere şi adoptării. 

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

 
 
Preşedintele Colegiului      Svetlana Filincova 
 
Membrii        Ghenadie Nicolaev 

        Ion Pleşca 

        Dumitru Mardari 

                  Tatiana Vîzdoagă 

                      Valentina Coptileţ 

         Oleg Balan  


