
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR  

HOTĂRÂRE 

22 septembrie 2017                                                                                                 mun. Chișinău 

nr. 104/17 

 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența:  

Președintele Colegiului:    Liliana Catan 

Membrii Colegiului:                         Nicolae Craiu  

                                                            Alexandru Gheorghieş 

                                                            Serghei Țurcan  

                                                            Cristina Malai (Ţurţurica)  

 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către dna Suruceanu Valentina, 

judecător la Judecătoria Cahul, care solicită transferul în funcția de judecător la Judecătoria 

Hîncești, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor,   

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 305/15 din 02 mai 2017, materialele în 

privința doamnei Suruceanu Valentina au fost expediate Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru transfer în funcția de judecător 

la o instanță de același nivel.   

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei Suruceanu Valentina cu 

criteriile prevăzute de pct. 12, 17 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele.  

Prin Decretul Președintelui RM nr. 242-VII din data de 17.08.2012, dna Suruceanu este numită 

în funcția de judecător la judecătoria Cahul pe o perioadă de 5 ani. Prin Decretul Președintelui 

RM nr. 306-VIII din 26.07.2017, dna Suruceanu este numită în funcția de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă.   

Conform înscrisurilor din carnetul de muncă, dna Suruceanu a început activitatea în funcția de 

judecător la judecătoria Cahul la data de 24 august 2012.  

Astfel, dna Suruceanu are o vechime totală în funcţia de judecător de 5 ani si o lună, fapt pentru 

care Colegiul apreciază candidatul cu 0 (zero) puncte. 

La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, Colegiul reţine 

că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului Judecătoriei Cahul, Dna Suruceanu 

Valentina, prin Hotărârea din 17.03.2017, Colegiul de evaluare i-a acordat calificativul „foarte 

bine", echivalentul a 30 (treizeci) de puncte, conform pct. 12 lit. b) din Regulament. 

La capitolul integritatea candidatului, Colegiul menţionează că, prin hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.461/21 din 04.07.2017, dna Suruceanu Valentina a fost recunoscută 

compatibilă cu interesele funcției de judecător.  

În aceeaşi ordine de idei, conform informaţiei oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Suruceanu Valentina, pe parcursul ultimului an 

de activitate, nu a fost sancţionată disciplinar. 



La aprecierea criteriului "Cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor 

Omului" stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului, Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor reține că, candidatul nu a prezentat careva documente privitor la cunoașterea 

limbilor străine, motiv pentru care, Colegiul apreciază criteriul în cauză cu 0 (zero) puncte.  

Dna Suruceanu nu a prezentat acte ce ar confirma elaborarea publicaţiilor şi articolelor tematice, 

participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor la actele normative, 

participarea în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale. 

Coraborînd acești factori, Colegiul apreciază candidatul cu 0 (zero) puncte.  

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea personală pentru transferul 

de la Judecătoria Cahul la Judecătoria Hîncești care a fost anexată și la materialele dosarului 

personal. În această ordine de idei, se reţin următoarele argumente motivante expuse de către 

candidat: din data de 15.09.2015, dna Suruceanu a fost transferată temporar de la Judecătoria 

Cahul la Judecătoria Hîncești, termenul transferului fiind prelungit de trei ori (prin Hotărîrea 

CSM nr. 87/4 din 16.02.2016, Hotărirea CSM nr. 623/27 din 04.10.2016 și Hotărirea CSM nr. 

205/10 din 04.03.2017). Prin Hotărîrea CSM nr. 38 din 27.12.2016, dna Suruceanu a fost 

desemnantă în calitate de judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție. La 

moment, dna Suruceanu are în examinere 111 dosare în cadrul judecătoriei Hîncești și s-a 

încadrat bine în colectivul judecătoriei Hîncești. În or. Cahul, dna Suruceanu nu dispune de 

spațiu locativ și închiria apartament. Dna Suruceanu domiciliază permanent în mun. Chișinău, 

unde se află si familia Dumneaei. Dna Suruceanu afirmă, în motivarea scrisă anexată la dosar că, 

transferul Dumneaei de la Judecătoria Cahul la Judecătoria Hîncești ar fi în interesul justiției, dar 

și în interes personal.  

Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 25 (douăzeci şi cinci) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi audierii motivării 

personale, judecătorul Suruceanu Valentina a acumulat 55 (cincizeci și cinci) puncte, conform 

următorului calcul: 0+30+0+0+25=55 (cincizeci şi cinci). 

Astfel, în baza celor expuse, 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 Suruceanu Valentina pentru participare la concursul 

transfer în funcţia de judecător la o instanță judecătoreascî de același nivel.  

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.  

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

expediază persoanei vizate.  

 

Președintele Colegiului                                                                      Liliana Catan  

Membrii Colegiului                                                                            Nicolae Craiu  

                                                                                                              Alexandru Gheorghieş 

                                                                                                              Serghei Țurcan  

                                                                                                              Cristina Malai (Ţurţurica) 


