
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a patru funcții vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău 

 

11 aprilie 2017                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 257/13 
 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 

patru funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău, luînd act de informaţia 

președintelui CSM,Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 129/7 din 21 

februarie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea a 4 funcții vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău.  

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

următorii judecători: Pruteanu Liuba (Judecătoria Chișinău), Țurcan Ion (Judecătoria 

Chișinău), Costin Nicolae (Judecătoria Chișinău), Buhnaci Virgiliu (Judecătoria 

Chișinău), Gîrbu Silvia (Judecătoria Chișinău), Obadă Iurie (Judecătoria Chișinău), 

Sîrbu Victoria (Judecătoria Chișinău), Ursu Viorica (Judecătoria Criuleni), Lupașco 

Lilia (Judecătoria Chișinău), Cristian Diana (Judecătoria Strășeni) și Andronic Tudor 

(Judecătoria Strășeni). 

Fiind supuşi verificării în temeiul Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, prin hotărîrile CSM 

nr. 395/21 din 19 iunie 2012, nr. 744/36 din 20 noiembrie 2012, nr. 809/38 din 18 

decembrie 2012, nr. 35/2 din 15 ianuarie 2013, nr. 61/3 din 22 ianuarie 2013, nr. 

299/11 din 25 martie 2014, nr. 666/26 din 15 septembrie 2015, nr. 175/8 din 22 martie 

2016, nr. 425/18 din 07 iunie 2016,  nr. 482/20 din 05 iulie 2016 și nr. 770/31 din 15 

noiembrie 2016, judecătorii vizaţi au fost recunoscuţi compatibili cu interesele 

funcţiei publice.  

În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor, judecătorul este supus evaluării performanţelor 

în mod extraordinar în cazul promovării la o instanţă superioară. Totodată, conform 

alin. (5) al aceluiaşi articol, 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.  

Astfel, prin hotărîrile Colegiului de evaluare nr. 64/7 din 18 decembrie 2015, nr. 

25/2 din 13 mai 2016, nr. 31/3 din 03 iunie 2016, nr. 56/5 din 12 august 2016, nr. 71/6 

din 30 septembrie 2016, nr. 116/7 din 07 octombrie 2016, nr. 10/2 din 17 februarie 

2017, nr. 13/2 din 17 februarie 2017, nr. 17/2 din 17 februarie 2017, nr. 16/2 din 17 

februarie 2017 li s-a acordat calificativul „foarte bine” judecătorilor: Pruteanu Liuba, 

Țurcan Ion, Costin Nicolae, Buhnaci Virgiliu, Gîrbu Silvia, Obadă Iurie, Sîrbu 

Victoria, Ursu Viorica, Lupașco Lilia, Cristian Diana. Judecătorului Judecătoriei 

Strășeni Andronic Tudor, prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 32/3 din 03 iunie 

2016, i s-a acordat calificativul „bine”.  



Prin hotărîrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/8 din 22 

martie 2016, nr. 384/17 din 31 mai 2016, nr. 697/29 din 18 octombrie 2016, nr. 

767/31 din 15 noiembrie 2016, nr. 858/35 din 06 decembrie 2016, nr. 891/36 din 13 

decembrie 2016, nr. 914/37 din 20 decembrie 2016, nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, 

materialele în privinţa judecătorilor nominalizați au fost expediate Colegiului pentru 

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

Ulterior, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, potrivit prevederilor 

legale, în urma examinării dosarelor personale şi a tuturor materialelor relevante, prin 

hotărîrile nr. 93/12 din 04 iulie 2016, nr. 123/14 din 17 octombrie 2016, nr. 4/3 din 03 

februarie 2017, nr. 5/3 din 03 februarie 2017, nr. 14/4 din 13 februarie 2017, nr. 15/4 

din 13 februarie 2017, nr. 24/5 din 27 februarie 2017, nr. 44/8 din 31 martie 2017, nr. 

46/8 din 31 martie 2017, nr. 47/8 din 31 martie 2017, nr. 48/8 din 31 martie 2017, a 

admis candidaturile judecătorilor enunțaţi la concursurile pentru suplinirea funcţiei 

vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău, fiindu-le acordat următorul punctaj: 

Pruteanu Liuba - 83 puncte, Țurcan Ion - 81 puncte, Costin Nicolae - 75 puncte, 

Buhnaci Virgiliu -75 puncte, Gîrbu Silvia - 69 puncte, Obadă Iurie – 67 puncte, Sîrbu 

Victoria - 65 puncte, Ursu Viorica - 63 puncte, Lupașco Lilia – 62 puncte, Cristian 

Diana - 51 puncte și Andronic Tudor -38 puncte.  

În acelaşi timp, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine următoarele 

detalii relevante despre activitatea candidaților.  

Pruteanu Liuba a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria sectorului 

Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de 5 (cinci) ani, prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 221 din 13 iulie 1995, iar prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000 a fost numită în funcția de judecător 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă. La 10 martie 2010, prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 213-V, a fost numită în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de 4 (patru) ani. Conform 

hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 2017, 

doamna Pruteanu Liuba este judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău. 

Țurcan Ion a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. 

Chișinău, pe un termen de 5 (cinci) ani, prin decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1863-III din 17 iunie 2004, iar prin decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009, dumnealui a fost numit în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. La 26 ianuarie 2011, prin decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 15-VI, a fost numit în funcția de președinte al 

Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, pe un termen de 4 (patru) ani. Conform hotărîrii 

CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 2017, domnul 

Țurcan Ion este judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău. 

Costin Nicolae a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Grigoriopol, 

pe un termen de 5 (cinci) ani, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 165-

II din 16 mai 1997,  iar prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 795-III din 

23 iulie 2007, a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă. La 09 noiembrie 2016, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

2437-VII, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, 

începînd cu 01 ianuarie 2017. 



Buhnaci Virgiliu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pe 

un termen de 5 (cinci) ani  prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2213-III 

din 02 februarie 2005, iar prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 269-V 

din 16 aprilie 2010, a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă. La 22 decembrie 2011, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 429-

VI, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. 

Chișinău. Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 

ianuarie 2017, domnul Buhnaci Virgiliu este judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chișinău. 

Gîrbu Silvia, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. 

Chișinău, pe un termen de 5 (cinci) ani prin decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1451-III din 11 septembrie 2003, iar prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1862-IV din 30 septembrie 2008, a fost numită în funcția de 

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

Magistraturii nr. 227/15 și nr. 138/10 din 22 martie 2011 în perioada anilor 2010-

2011, a fost suspendată din funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. 

Chișinău, pe perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului. 

Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 

2017, doamna Gîrbu Silvia este judecător în instanța nou-creată Judecătoria Chișinău. 

Obadă Iurie, a fost numit în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria 

Ciocana, mun. Chișinău, pe un termen de 5 (cinci) ani prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1709-III din 27 februarie 2004, iar prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2204-IV din  21 aprilie 2009 a fost numit în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. La 11 martie 2014, prin hotărîrea 

CSM nr. 242/9, domnului Obadă Iurie i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii. La 06 mai 2014, prin decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1139-VII, a fost reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria 

Ciocana, mun. Chișinău, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Conform hotărîrii 

CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 2017, domnul 

Obadă Iurie este judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău. 

Sîrbu Victoria, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, pe 

un termen de 5 (cinci) ani, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2334 - 

IV din 07 septembrie 2009. La 22 ianuarie 2011, prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1436-VII, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la 

Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. Prin decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1208-VII din 24 iunie 2014 a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, 

începînd cu 01 ianuarie 2017, doamna Sîrbu Victoria este judecător la instanța nou-

creată Judecătoria Chișinău. 

Ursu Viorica, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, pe un 

termen de 5 (cinci) ani, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 600-IV din 

05 iunie 2006. La 21 aprilie 2009 a fost numită în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 (patru) ani, prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2202–IV,  iar prin decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 191-VI din 04 iulie 2011, a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. La 26 februarie 2014, a fost numită în funcția de vicepreședinte 



al Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 (patru) ani, prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1009–VII, iar prin decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1969-VII din 17 martie 2016, a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei 

Criuleni, pe un termen de 4 (patru) ani. Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 2017, doamna Ursu Viorica este judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Criuleni. 

Lupașco Lilia a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. 

Chișinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1653-IV din 13 mai 2008, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 647-

VII din 25 mai 2013 a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului 

de vîrstă. Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 

ianuarie 2017, doamna Lupașco Lilia este judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Chișinău. 

Cristian Diana a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Nisporeni, pe 

un termen de 5 (cinci) ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2206-

IV din 21 aprilie 2009. La 11 aprilie 2014, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1093-VIII, Cristian Diana a fost numită în funcția de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, la 22 ianuarie 2015, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1434-VII, a fost numită, prin transfer, în funcția 

de judecător la Judecătoria Strășeni. Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 2017, doamna Cristian Diana este judecător 

la instanța nou-creată Judecătoria Strășeni. 

Andronic Tudor a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, pe 

un termen de 5 (cinci) ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 591-II 

din 30 aprilie 1998, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1300-II din 

11 iunie 2003 dumnealui a fost eliberat din funcția de judecător. Ulterior, la 10 martie 

2014, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1032-VII, a fost numit în 

funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Conform hotărîrii CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, începînd cu 01 ianuarie 

2017, domnul Andronic Tudor este judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Strășeni. 

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

Magistraturii, judecătorii înscriși în concurs, au fost informați despre data, ora şi locul 

desfăşurării acestuia. 

Prezenți la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii: 

Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Costin Nicolae, Buhnaci Virgiliu, Gîrbu Silvia, Obadă 

Iurie, Sîrbu Victoria, Ursu Viorica, Lupașco Lilia, Cristian Diana și Andronic Tudor, 

au susținut cererile de participare la concurs.  

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.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul examinării 

materialelor relevante, precum şi a exprimării votului deschis al membrilor prezenţi la 

şedinţa Plenului Consiliului, și urmare a deliberării, va propune Preşedintelui 

Republicii Moldova, numirea judecătorilor: Pruteanu Liuba (Judecătoria Chișinău), 

Țurcan Ion (Judecătoria Chișinău), Gîrbu Silvia (Judecătoria Chișinău) și Sîrbu 

Victoria (Judecătoria Chișinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.   

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), 24 şi 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 în funcţia de judecător 

la Curtea de Apel Chișinău a următorilor: 

- Pruteanu Liuba 

- Țurcan Ion 

- Gîrbu Silvia 

- Sîrbu Victoria 

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

persoană interesată în termen de 15 zile, 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).  

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 
 

http://www.csm.md/

