
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

 

     HOTĂRÎRE 

 

15 martie 2018                                                              mun. Chişinău 

Nr 4/2 

 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Preşedintele Colegiului                                        Liliana Catan 

Membrii Colegiului                                                                      Nicolae Craiu 

             Alexandru Gheorghieş 

                                                                                                       Mihail Macar 

               Cristina Malai (Ţurţurica) 

 Examinând în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către 

judecătorul Brînza Liubovi, care solicită promovarea la o instanţa judecătorească 

ierarhic superioară – Curtea Supremă de Justiție, Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor, 

 

CONSTATĂ: 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 76/4 din 06 februarie 

2018, materialele în privinţa judecătorului Brînza Liubovi au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor 

de selectare pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară.    

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii Brînza Liubovi 

criteriilor prevăzute la capitolul III din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

 Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, Brînza Liubovi a fost numită pe 

un termen de 5 ani în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, 

prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 978-III din 26 noiembrie 2002, 

iar la 26 septembrie 2007, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1310-IV, a fost numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. La 27 noiembrie 2015, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1848-VII, a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.  

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

pentru fiecare an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se 

va oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte.   

Brînza Liubovi a fost numită în funcţia de judecător la 26 noiembrie 2002, 

prin urmare vechimea totală în funcţia de judecător constituie 15 ani şi 3 luni. 

Având în vedere că, pragul minim impus de Lege necesar pentru promovare la  



instanţa judecătorească ierarhic superioară - Curtea Supremă de Justiţie este de 10 

ani,vechimea în funcţie de judecător a candidatului îl depăşeşte cu 5 ani, respectiv 

Colegiul apreciază  vechimea în muncă cu 10 (zece) puncte.   

 La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de 

judecător, Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor 

judecătorului Brînza Liubovi, prin Hotărârea nr. 121/14 din 10 noiembrie 2017, 

Colegiul de evaluare i-a acordat calificativul ,,foarte bine” echivalentul a 30 

(treizeci) puncte, conform pct. 12 lit. b) din Regulament.   

 Potrivit hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/17 din 28 mai 

2013, Liubovi Brînza a fost considerată compatibilă cu interesele funcţiei publice.  

         Conform informaţiei oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul pe parcursul ultimului an de 

activitate nu a fost sancţionată disciplinar. 

 Cu referire la cunoaşterea de către solicitant a limbilor de lucru ale Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, Colegiul constată că, la materialele dosarului este 

anexată adeverinţa care confirmă faptul că Brînza Liubovi a susţinut examenul de 

doctorat la disciplina limba engleza pe nota 9 (nouă),  fapt pentru care la criteriul 

în cauză Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor apreciază candidatul cu 5 

(cinci) puncte.  

 De asemenea, Colegiul reţine, că Brînza Liubovi deţine titlul de doctor în 

ştiinţă, fapt confirmat prin diploma seria DR, nr. 1060, iar în perioada anilor 2008-

2010 a fost detaşată la Institutul Naţional al Justiţiei (şef Direcţie instruire şi 

cercetare)fiind concomitent și redactor-şef al Revistei Institutului Naţional al 

Justiţiei.  Are un şir de publicaţii ştiinţifice şi metodico – didactice în domeniul 

dreptului ceea ce conform pct. 12 lit. d) din Regulament se apreciază cu 9 (nouă) 

puncte. 

 În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea 

personală pentru promovare la Curtea Supremă de Justiţie, care a fost anexată la 

materialele dosarului personal.  

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

de către candidat: pe parcursul întregii activităţi de muncă, drept orientări 

primordiale au fost promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, 

respectarea cerinţelor legii la înfăptuirea justiţiei, asigurarea interpretării şi 

aplicării uniforme a legislaţiei, respectarea onoarei şi demnităţii persoanelor. 

Respectiv, Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 23 

(douăzeci și trei) puncte. 

 În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, judecătorul Brînza Liubovi a acumulat 77 (șaptezeci 

și șapte) puncte conform următorului calcul: (10+30+5+9+23) = 77 (șaptezeci și 

șapte) puncte 



 Astfel, în baza celor expuse, cu vot unanim, 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se admite candidatura judecătorului Brînza Liubovi pentru 

participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la 

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. 

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 şi adoptare. 

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

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

      

 

Preşedintele Colegiului                                                 Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului                                                                            Nicolae Craiu 

 

                Alexandru Gheorghieş 

 

                                                                                                               Mihail Macar 

 

                   Cristina Malai (Ţurţurica) 


