
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR 

H O T Ă R Â R E 

15 noiembrie 2019                                                                                       mun. Chișinău  

nr. 187/13  

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei Colegiului:                       Liliana CATAN  

Membrii Colegiului:                                          Xenofon ULIANOVSCHI  

                                                                           Mihail MACAR 

                                                                           Valeriu BAEȘU 

                                                                           Feodor BRIA  

                                                                           Alexandru SOSNA  

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de judecătorul Viorica 

Puica de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru care solicită promovarea la o instanță 

ierarhic superioară, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor,  

                                                          C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 281/16 din 16 iulie 2019, 

materialele în privința judecătorului Viorica Puica au fost expediate Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

promovare la instanța ierarhic superioară – Curtea Supremă de Justiție.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii judecătorului criteriilor 

prevăzute de pct. 11 și 12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 613/29 din 20 decembrie 2018, Colegiul constată următoarele:  

Conform inscripțiilor din carnetul de muncă, Viorica Puica a fost numită în funcţia 

de judecător la Judecătoria sectorului Botanica, mun. Chișinău, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.978-III din 26 noiembrie 2002, iar la 26 septembrie 

2007 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1310 - I a fost numită în funcția 

de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.  

În conformitate cu prevederile pct.11 lit. a) și pct. 12 lit. a) din Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, pentru fiecare an 

de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va oferi 1 punct, însă 

valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 10 puncte. 

Viorica Puica a fost numită în funcția de judecător la 26 noiembrie 2002, prin 

urmare vechimea totală în funcție constituie 16 ani şi 11 luni, respectiv, Colegiul 

apreciază vechimea în muncă cu 6 (șase) puncte.  



În conformitate cu prevederile pct.12 lit. b) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, abilitățile judecătorului 

pentru funcția ocupată, în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare se 

apreciază cu punctajul ce nu v-a depăși 5 puncte.  

În urma intervievării candidatului referitor la practica judiciară existentă și audierii 

soluțiilor propuse în vederea uniformizării practicii judecătorești Colegiul apreciază 

abilitățile judecătorului cu 5 (cinci) puncte.  

În conformitate cu prevederile pct.12 lit. c) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, la aprecierea calității, 

eficienței şi integrității activității în calitate de judecător, Colegiul reţine că, în urma 

susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, de către Colegiul de evaluare prin 

Hotărârea nr.113/13 din 30 noiembrie 2018, a fost apreciată cu calificativul „excelent", 

echivalentul a 60 (șaizeci) puncte.  

Potrivit informației oferite de către Colegiul disciplinar din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecătorul Viorica Puica pe parcursul ultimilor doi ani nu a 

fost sancționată disciplinar.  

Judecătorul Viorica Puica este formator la Institutul Naţional al Justiţiei, coautorul 

unui șir de publicații, inclusiv: Situații de drept la procedura civilă, Chișinău, 2015; 

Modele de acte judecătorești, sentințe, decizii, încheieri, Chișinău 2008; Ghidul 

Grefierului, Chișinău, 2010; Justiția juvenilă, îndrumar pentru judecători și procurori, 

2013; Executarea obligațiilor, Manualul judecătorului pentru cauze civile, Chișinău, 

2013; Ghid cu privire la aplicarea pedepsei, 2015. 

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile pct. 12 lit. d) din 

Regulament, Colegiul apreciază criteriul respectiv cu 2 (două) puncte. 

Judecătorul desfășoară și activitatea extrajudiciară fiind membru al diferitor 

grupuri de lucru, inclusiv membru al Comisiei pentru examenele de admitere din anul 

2019 pentru formare inițială a candidaților la funcția de procuror și judecător, desemnată 

prin Hotărârea CSM din 06 august 2019 nr.328/19, participând la conferințe naționale și 

internaționale cu prezentarea de rapoarte, toate fiind confirmate prin actele anexate la 

dosarul personal, a fost coordonatorul stagiilor de practică pentru absolvenții INJ, motiv 

pentru care, în conformitate cu prevederile pct.12 lit. e) al Regulamentului i se atribuie 3 

(trei) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului prin 

raportare la elementele de etică specifice profesiei de magistrat, reieșind din abordarea 

analitică ce permite sistematizarea în termeni de actualitate a indicatorilor care măsoară 

cunoștințe şi deprinderi specifice, judecătorul Viorica Puica a acumulat 76 (șaptezeci și 

șase) puncte conform următorului calcul: 6+5+60+2+3= 76 puncte.  

Ținând cont de cele sus indicate, de faptul că candidatul manifestă abilități, 

cunoștințe, calități și capacități necesare pentru promovarea într-o instanță ierarhic 

superioară, Colegiul v-a admite judecătorul Viorica Puica pentru promovare într-o 

instanță ierarhic superioară.  



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,  

             H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite candidatura judecătorului Viorica Puica, pentru participare la 

concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție cu 76 (șaptezeci și șase) puncte.  

2. 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 și adoptare.  

3. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii și se expediază persoanei vizate.  

 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor        /semnătura/    Liliana CATAN 

Membrii Colegiului:                                 /semnătura/            Xenofon ULIANOVSCHI 

                                                                /semnătura/              Mihail MACAR  

                                                              /semnătura/                Valeriu BAEȘU                   

                                                           /semnătura/                   Feodor BRIA  

                                                         /semnătura/                     Alexandru SOSNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


