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Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

 

Președintele ședinței Colegiului                              Liliana CATAN 

pentru selecția și cariera judecătorilor 

 

Membrii Colegiului                                  Nicolae CRAIU 

                Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                                                                                              Mihail MACAR 
 

                                 Serghei ȚURCAN 

                  

 

 Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către dl Caraman 

Sergiu, judecător la judecătoria Soroca, sediul Florești, care solicită transferul în 

funcția de judecător la judecătoria Chișinău, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

 Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.748/33 din 14 noiembrie 

2017, materialele în privința domnului Caraman Sergiu au fost expediate Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru transferare în funcția de judecător la o instanță judecătorească de același nivel. 

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii domnului Caraman 

Sergiu cu criteriile prevăzute de pct. 11 şi 17 din Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul reține următoarele. 

 Domnul Caraman Sergiu a fost numit pe un termen de 5 ani în funcția de 

judecător la Judecătoria Florești prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

337-VII din 19 octombrie 2012.  

 La 03 noiembrie 2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 420-

VIII domnul Caraman Sergiu a fost numit în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

 În conformitate cu prevederile 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 2 puncte, însă 

valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte”.   

 Dat fiind faptul că domnul Caraman Sergiu a fost numit în funcția de judecător 

pe un termen de 5 ani la data de 19 octombrie 2012 (Decretul nr.337-VII), vechimea 

totală în funcția de judecător constituie 5 (cinci) ani și una lună. Reieșind din faptul că 

vechimea în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege este de 0 (zero) ani, 



Colegiul apreciază vechimea în funcție de judecător a solicitantului cu 0 (zero) 

puncte. 

 La aprecierea calității, eficienței și integrității activității în calitate de judecător, 

Colegiul reține că, în urma susținerii evaluării performanțelor judecătorului Caraman 

Sergiu, prin Hotărârea nr. 91/10 din 28 iulie 2017 Colegiul de evaluare a 

performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”, echivalentul a 30 

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

 Totodată, la capitolul integritatea candidatului, Colegiul consideră necesar să 

menționeze că, în conformitate cu hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

461/21 din 04 iulie 2017, domnul Caraman Sergiu a fost considerat compatibil cu 

interesele funcției de judecător. 

 În aceeași ordine de idei, este necesar de menționat că, din informația oferită de 

către Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă 

că judecătorul Caraman Sergiu pe parcursul ultimului an de activitate nu a fost 

sancționat disciplinar. 

 La aprecierea criteriului „Cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului” stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului cu privire la criteriile 

de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor reține că la materialele dosarului candidatului este anexată confirmarea 

eliberată de Institutul Național al Justiției prin care se atestă că domnul Caraman 

Sergiu a absolvit Institutul Național de Justiție în anul 2012, în cadrul căruia a studiat 

limba engleză (curs avansat) în volum de 56 ore. Având în vedere aceste considerente, 

Colegiul apreciază cunoștințele candidatului pentru criteriul în cauză cu 5 (cinci) 

puncte. 

 Colegiul reține că la materialele dosarului personal au fost anexate materiale 

confirmative precum că dl Caraman Sergiu este doctorand în cadrul Institutului de 

Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, secția frecvență 

redusă, anul III. La materialele dosarului este anexat extrasul din ordin nr. 86 ef din 

14 septembrie 2012 prin care se confirmă că dl Caraman Sergiu a activat în calitate de 

cercetător științific stagiar prin contract în perioada 01.01.2013 – 31.12.2014 în cadrul 

Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. 

Colegiul, conform pct. 12 lit. d) al Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, apreciază acest criteriu cu 4 (patru) puncte. 

 În cadrul ședinței Colegiului, candidatul a susținut verbal motivarea personală 

pentru transfer în funcția de judecător la judecătoria Chișinău, care a fost anexată la 

materialele dosarului. În această ordine de idei, Colegiul reține următoarele argumente 

motivante expuse de către candidat: experienţa profesională acumulată, calităţile 

profesionale şi personale, autoperfecţionarea continuă, responsabilitatea, perseverența. 

Pentru motivarea personală Colegiul, conform pct. 12 lit. e) al Regulamentului cu 

privire la criteriile de selecţie, promovare și transferare a judecătorilor, apreciază 

candidatul Caraman Sergiu cu 23 (douăzeci și trei) puncte.  

 În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului și 

audierii motivării personale, domnul Caraman Sergiu a acumulat 62 (șaizeci și două) 

puncte conform următorului calcul: 0+30+5+4+23=62 puncte. 



 Astfel, în baza celor expuse, cu votul unanim al membrilor, Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 și 11 din 

Legea nr. 154 cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admite candidatura domnului Caraman Sergiu pentru participare la 

concurs pentru transferul în funcția de judecător la o altă instanță de același nivel, 

judecătoria Chişinău. 

 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              Liliana CATAN 

                                            

     Membrii Colegiului                             Nicolae CRAIU 

            

                     Alexandru GHEORGHIEȘ 

           

            Mihail MACAR 

           

        Serghei ȚURCAN 

       

 

 


