
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

HOTĂRÎRE 

 

30 martie 2018                                                                                        mun. Chişinău 

Nr. 14/03 

 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Preşedintele Colegiului                                                                                  Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului                                                                                     Mihail Macar 

                                                                                                                    Nicolae Craiu 

                                                                                                        Xenofon Ulianovschi 

                                                                                                 Cristina Malai (Ţurţurica) 

Examinând în ședință publică dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Curții Supreme de Justiție Druță Ion, care solicită promovarea în funcție administrativă, 

Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor, 

CONSTATĂ: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.157/8 din 20 martie 2018, 

materialele în privința judecătorului Druță Ion au fost expediate Colegiului pentru 

selecția şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

promovarea în funcție administrativă.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere candidatului criteriilor prevăzute la 

capitolele III şi IV din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare şi 

transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele.  

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, Druță Ion a fost numit în funcția de 

judecător popular al Judecătoriei sectorului Botanica, orașul Chișinău conform Hotărârii 

Parlamentului din 15 aprilie 1994. Conform Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr.1862 - III din 17 iunie2004, Druță Ion a fost numit în funcția de judecător 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă.  

La 17.06.2004 a fost promovat în funcția de președinte al Judecătoriei Botanica, 

mun. Chișinău pe termen de 4 ani, iar la 15.06.2010 repetat numit președinte al 

Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău pe termen de 4 ani, potrivit Decretului 

Președintelui Republicii Moldova nr.349-V. 



Prin Hotărârea Parlamentului RM din 27 septembrie 2013 Druță Ion a fost numit 

în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, instanța la care activează pînă în 

prezent în cadrul Colegiului civil. 

În conformitate cu prevederile pct. 12 lit. a) din Regulamentul nominalizat, pentru 

fiecare an de vechime în muncă ce depășește pragul minim impus de lege se va oferi 2 

puncte, însă valoarea totală nu poate depăși plafonul de 20 puncte. 

Dat fiind faptul, că Druță Ion a fost numit în funcția de judecător la 15 aprilie 

1994 vechimea totală în funcția de judecător constituie 23 ani 11 luni, respectiv 

Colegiul apreciază vechimea în muncă cu 20 (douăzeci) puncte.  

La aprecierea calității, eficienței şi integrității activității în calitate de judecător, 

Colegiul reţine că, în urma susținerii evaluării performanțelor judecătorului Druță Ion, 

prin hotărârea nr. 46/4 din 17 iunie 2016, Colegiul de evaluare i-a acordat calificativul 

,,excelent” echivalentul a 40 (patruzeci) puncte, conform pct. 12 lit. b) din 

Regulament. 

La capitolul integritatea candidatului, Colegiul menționează că, în conformitate 

cu hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 638/25 din 02 septembrie 2015, 

judecătorul Druță Ion fost considerat compatibil cu interesele funcției publice.  

Potrivit informației oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul pe parcursul ultimului an de activitate 

nu a fost sancționat disciplinar. 

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională, Colegiul remarcă 

faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 al.(8) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, Druță Ion nu a fost supus testului de integritate profesională de către 

Centrul Naţional Anticorupție.  

Solicitantul cunoaște limba engleză, fapt confirmat prin certificatul eliberat de 

Centrul de limbi ALC, motiv pentru care criteriul ce ține de cunoașterea limbilor de 

lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, stipulat la pct. 12 lit. c) al 

Regulamentului se apreciază cu 4 (patru) puncte.  

Deşi nu deţine grad ştiinţific, judecătorul Druță Ion este membrul Colegiului de 

redacţie al revistei „Themis”, coautorul Manualului judecătorului pentru cauze civile 

(ediția II), coautorul, pe parcursul întregii perioade de activitate judecătorească, a 

generalizărilor practicii judiciare, recomandărilor, proiectelor Hotărârilor de plen ale 

CSJ, membru al grupurilor de lucru privind perfectarea legislației naționale, inclusiv 

expert în cadrul proiectului moldo-german „Promovarea statului de drept Republica 

Moldova”, promovat prin intermediul Fundației Germane pentru Cooperare Juridică 

Internațională, membru și președinte al Comisiei pentru examenele de admitere la 

cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Național al 

Justiției, toate fiind confirmate prin certificate, dispoziții, hotărâri ale CSM, ordine, note 

informative.  

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile pct. 12 lit. d) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare şi transferare a judecătorilor 



Colegiul apreciază activitatea judecătorului în domeniul științifico-didactic cu 10 (zece) 

puncte.  

În cadrul ședinței Colegiului, candidatul a susținut verbal motivarea personală 

pentru promovarea în funcție administrativă, care a fost anexată la materialele dosarului 

personal.  

În acest sens, se rețin următoarele argumente motivante expuse de către candidat: 

îndeplinirea calitativă şi în termen a obligațiunilor profesionale nemijlocit legate de 

examinarea calitativă și în termen a cauzelor repartizate, respectarea  deontologiei şi 

eticii funcției deținute, cît și a atribuțiilor suplimentare  încredințate, responsabilitatea, 

capacitatea organizatorică etc.  

Judecătorul deține gradul I de calificare acordat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 254/18 din 24.05.2011. 

Este deținător al Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, 

pentru atitudine conștiincioasă față de obligațiunile de serviciu, succese remarcabile în 

înfăptuirea justiţiei, promovarea reformei judiciare, consolidarea independenței 

autorității judecătorești şi aportul personal la afirmarea încrederii societății în actul de 

justiție, acordată la 03 martie 2017, Diplomei și medaliei Asociației Judecătorilor din 

RM, acordată la 10 februarie 2017. 

Druță Ion desfășoară o amplă activitate suplimentară funcției de judecător, 

inclusiv: 

 Vicepreședinte al Asociației Judecătorilor din RM (2008-2013); 

 Președinte al Asociației Judecătorilor din RM(2013-prezent); 

 Membrul Colegiului de redacție a revistei „Themis”; 

 Membru al Colegiului de calificare (2009-2013); 

 Reprezentantul AJM în grupul de lucru pentru elaborarea SDSJ 2018-2021; 

  Reprezentantul AJM în programele de colaborare cu Fundația IRZ, ROLISP, 

ABA ROLI, NORLAM, LA STRADA etc. 

 Responsabil de acordarea asistenței metodice judecătoriilor și Curților de Apel 

conform planului de activitate al CSJ, toate fiind confirmate prin certificate, 

dispoziții, hotărâri ale Adunării Generale a judecătorilor, hotărâri ale CSM, 

ordine, note informative. 

Respectiv, Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 25 

(douăzeci și cinci) puncte. 

Potrivit p. 15 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare şi 

transferare a judecătorilor, candidații la funcția de președinte sau vicepreședinte de 

instanța urmează a fi apreciați sub aspectul capacităților manageriale, de control şi 

conducere. 

Druță Ion a elaborat şi prezentat planul de activitate, cît și strategia de activitate a 

Curții Supreme de Justiție pentru următorii 4 ani (2018-2022), Colegiul atribuindu-i 

candidatului pentru acest criteriu 10 (zece) puncte.  

Judecătorul participă la activităţi ce ţin de administrarea atît a instanței în care 

activează, cît și a Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, pentru care, în 



conformitate cu prevederile p. 15 lit. b) din Regulament, Colegiul apreciază candidatul 

cu 5 (cinci) puncte.  

Druță Ion a prezentat propunerile privind îmbunătățirea activității organizatorice a 

instanței pentru ultimii trei ani ce au venit să completeze planul general de activitate a 

CSJ, prin urmare pentru acest criteriu în conformitate cu prevederile p. 15 lit. c) din 

Regulament Colegiul apreciază candidatul cu 5 (cinci) puncte. 

Judecătorul Druță Ion a deținut funcția de președinte al Judecătoriei Botanica, 

mun. Chișinău două termene consecutiv, cît și funcția de Vicepreședinte și Președinte al 

Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, perioade în care, potrivit caracteristicii 

președintelui interimar CSJ Tatiana Vieru, anexată la dosar, s-a prezentat drept un bun 

şi calificat judecător și organizator, pentru care fapt, în corespundere cu prevederile p. 

15 lit. d) din Regulament Colegiul atribuie 5 (cinci) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi audierii 

motivării personale, Druță Ion a acumulat 124 (o sută douăzeci și patru) puncte 

conform următorului calcul: (20+40+4+10+25+10+5+5+5)=124 puncte. 

Astfel, în baza celor expuse, cu vot unanim, Colegiul pentru selecția şi cariera 

judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu privire 

la selecția, evaluarea performanțelor şi cariera judecătorilor, 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite candidatura judecătorului Curții Supreme de Justiție Druță Ion pentru 

promovare în funcție administrativă.  

Hotărârea 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 adoptare. 

Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

şi se expediază persoanei vizate. 

 

Preşedintele Colegiului                                              Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului                                                                                  Mihail Macar 

                                                                                                                    Nicolae Craiu 

                                                                                                        Xenofon Ulianovschi 

                                                                                                 Cristina Malai (Ţurţurica) 

 

 

 


