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Examinind, in sedinta publica, candidatura doamnei Puica Viorica, la functia de
judecator la Curtea Suprema de Justitie, Colegiul pentru selectia si cariera judecatorilor,

' C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/9 din 05 martie 2013

materialele in privinta doamnei Puica Viorica au fost remise catre Colegiul de evaluare
§i Colegiul pentru selectia si cariera judecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute
de art 11, 12 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare si promovare a
judecatorilor, Colegiul a examinat dosarului personal al doamnei Puica Viorica, precum
si actele referitoare la aceasta, stabilind urmatoarele:

Conform carnetului de munca, Puica Viorica, la 26.11.2002 a fost numita in
functia de judecator la Judecatoria Botanica, mun. Chisinau, pe un termen de 5 ani
(Decret nr.978-III). La 26.09.2007 a fost numita in functia de judecator pina la atingerea
plafonului de virsta (Decret nr.!310-IV). La 02.03.2011 a fost detasata din functia de
judecator la Judecatoria Botanica, mun. Chisinau, in legatura cu angajarea in functia de
sef al Directiei instruire si cercetare a Institutului National al Justitiei.

In baza Hotaririi CSM nr.139/14 din 24.06.2005 i-a fost atribuit gradul IV (patru)
de calificare, confirmat la 02.04.2009.

De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri disciplinare in
privinta judecatorului Puica Viorica.

Astfel, vechimea de munca in functia de judecator este de 10 ani 6 luni, ceea
ce conform Regulamentului se apreciaza cu 20 (douazeci) puncte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr.34/3
din 31 mai 2013, calitatea, eficienta si integritatea in functia de judecator a candidatului
Puica Viorica a fost apreciata cu calificativul ,,foarte bine", ceea ce conform
Regulamentului cu privire la selectie, promovare si transferare a judecatorilor, aprobat
prin Hotarirea CSMnr. 211/8 din 05.03.2013, se apreciaza cu 30 (treizeci) puncte.

Avind in vedere experienta de munca in functia de judecator, Puica Viorica
acumuleaza 0,5 (zero intregi §i cinci zecimi) puncte, pentru fiecare an suplimentar care
depases.te pragul minim impus de lege, unde vechimea de 10 ani este pragul minim
irnpus prin art. 6 alin. (5) din Legea 544/20.07.1995 cu privire la statutul judecatorului.



Din declaratia pe propria raspundere rezulta ca, Puica Viorica cunoaste limba
engleza la un nivel mediu, iar limba franceza cu dictionarul, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 4 (patru) puncte, din maximul de 5 (cinci) puncte,
atribuit conform Regulamentului cu privire la selectie, promovare si transferare a
Judecatorilor, aprobat prin Hotarirea GSM nr. 211/8 din 05.03.2013.

Conform inscrierilor din carnetul de munca de la 16.12.1999 pina la 02.12.2002
candidatul Puica Viorica a fost aleasa prin concurs si a activat in functia de lector la
Catedra de drept procesual civil al USM.

Din anul 2009 pina in prezent este formator la Institutul National al Justitiei.
Este autorul publicatiilor: ,,Situatii de drept la procedura civila", Chisinau 2005;

,,Modele de acte judecatoresti, sentinte, decizii, incheieri", Chis_inau, 2008; ,,Ghidul
grefierului", Chisinau, 2010; ,,Justitiajuvenila, indrumar pentru judecatori si procurori",
Chisinau, 2013; ,,Executarea obligatiilor contractuale", Manualul judecatorului pentru
cauze civile, Chisinau, 2013. In prezent, lucreaza, impreuna cu alti profesori universitari
la elaborarea unui Ghid privind aplicarea pedepselor.

Pentru succese remarcabile in infaptuirea justitiei, la 22 decembrie 2007, doamna
Puica Viorica a fost decorata de catre CSM §i Asociatia Judecatorilor din Republica
Moldova cu titlul de ,,Ce/ mat bun judecator"'.

Peparcursul anilor 2010 — 2012 judecatorului Puica Viorica i-au fost repartizati la
practica de productie mai mult de 24 persoane, dintre care un audient al INJ. Practica a
fost condusa la un nivel inalt.

Astfel, Colegiul apreciaza la maxim experienta didactica, existenta
publicatiilor §i articolelor tematice ale candidatului, cu 5 (cinci) puncte.

Pe parcursul anilor 2010 — 2012, candidatul Puica Viorica a participat la
elaborarea Strategiei de reforma a sectorului justitiei pentru anii 2011 — 2016, prin
elaborarea avizului adresat Comisiei juridice a Parlamentului RM, a facut propuneri
pentru elaborarea proiectului codului de executare si a altor proiecte de legi ce tin de
activitatea instantelor si statutul judecatorului.

Doamna Puica Viorica a participat, prin consultare, la Tntocmirea HotarTrii
Plenului CSJ nr.l din 28.05.2012 cu privire la aplicarea de catre instantele judecatoresti
a prevederilor cap.XXX/1 din CPC RM (,,aplicarea masurilor de protectie in cazurile de
violenta in familie").

Astfel, Colegiul apreciaza la maxim participarea a candidatului la elaborarea
proiectelor de acte normative, cu 5 (cinci) puncte.

La motivarea expusa in scris si sustinuta verbal in fata Colegiului pentru selectie,
Puica Viorica, conform Regulamentului a acumulat 10 (zece) puncte, din maximul de
10 (zece) puncte, atribuit conform Regulamentului cu privire la selectie, promovare si
transferare a Judecatorilor, aprobat prin Hotarirea CSM nr. 211/8 din 05.03.2013.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite 5! sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera Judecatorilor, doamna Puica
Viorica, candidat in vederea promovarii la o instanta ierarhic superioara - Curtea
Suprema de Justitie a acumulat 74,5 (§apte zeci §i patru intreg §i cinci zecimi) puncte,
conform urmatorului calculul (20+30+0,5+4+5+5+10 -74,5).

Astfel, in baza celor expuse supra, Colegiul pentru selectia si cariera Judecatorilor
in conformitate cu prevederile art. 5, 10 si 11 din Legea nr. 154 cu privire la selectia,
evaluarea performantelor si cariera Judecatorilor,



H O T A R A § T E :

1. Se admite;'candidatura doamnei Puica Viorica la concursul pentru suplinirea
functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.

2. Prezenta hotarire poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii in
termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
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Membrii

Svetlana Filincova

henadie Nicolaev

Ion Plesca

Dumitru Mardari

Tatiana Vizdoaga
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