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H O T Ă R Â R E 
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Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

 

Președintele ședinței Colegiului            Liliana CATAN 

pentru selecția și cariera judecătorilor 

 

Membrii Colegiului pentru selecția 

 și cariera judecătorilor                                Nicolae CRAIU 

                Xenofon ULIANOVSCHI  

                                                                                          Valeriu BAEȘU  

                                                                                 Fiodor BRIA                         

                                                                                          Alexandru SOSNA  
 

 Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către doamna 

Sofia Aramă, judecător la Judecătoria Cimișlia, care solicită promovarea în funcție 

de vicepreşedinte al Judecătoriei Cimișlia, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

 Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 244/12 din 08 mai 2018 

materialele în privința doamnei Aramă Sofia au fost expediate Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

promovarea în funcție de vicepreşedinte la Judecătoria Cimișlia. 

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei Sofia 

Aramă cu criteriile prevăzute de pct. 13 şi 14 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:  

 Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1415-VII din 18 decembrie 

2014, doamna Sofia Aramă a fost numită în funcția de judecător pe un termen de 5 ani 

la Judecătoria Cimișlia.  

 În conformitate cu prevederile pct. 13 judecătorii pot fi promovaţi în funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei ţinînd cont de: susținerea evaluării 

performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor și lipsa sancțiunilor nestinse, confirmată prin certificatul eliberat de 

Colegiul disciplinar. 



 

 În conformitate cu prevederile pct. 14 lit. a) la aprecierea calității, eficienței și 

integrității activității în calitate de judecător, Colegiul reține că, în urma susținerii 

evaluării performanțelor, prin Hotărârea nr. 64/7 din 6 iulie 2018 Colegiul de evaluare 

i-a acordat calificativul „foarte bine”, echivalentul a 55 (cincizeci și cinci) de puncte. 

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

către Colegiul disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că 

judecătorul Aramă Sofia pe parcursul ultimilor doi ani de activitate nu a fost 

sancționată disciplinar. Astfel, Colegiul de selecție a acordat 5 (cinci) puncte. 

Conform certificatului de cazier privind integritatea profesională, Colegiul 

remarcă că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (8) din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, judecătorul Sofia Aramă nu a fost supusă testului de integritate 

profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.  

Colegiul reține că, la dosarul personal nu au fost anexate materiale confirmative 

despre deținerea gradului științific, a experienței didactice, despre publicarea 

articolelor ştiinţifice, despre participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a 

comentariilor la acte normative, despre participarea în calitate de expert sau 

consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale, ceea ce conform pct. 12 

lit. c) al Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor se apreciază cu 0 (zero) puncte. 

Cu referire la activitatea anterioară în funcții administrative, Colegiul reține că 

doamna Sofia Aramă a fost desemnată pentru exercitarea interimatului funcției de 

președinte al Judecătoriei Cimișlia. Astfel, Colegiul de selecție i-a acordat 3 (trei) 

puncte. 

La participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţelor (comisii, activităţi 

decizionale, de concurs, comisii de evaluare a performanţelor colectivului, grup de 

lucru pentru achiziţii, grupuri de lucru în cadrul instanţei ş.a.) Colegiul reține că 

doamna Sofia Aramă a fost președintele al Comisiei de inventariere la Judecătoria 

Cimișlia desemnată prin Ordinul nr. 29 din 12 decembrie 2016; a fost președintele 

Comisiei pentru achiziții publice la Judecătoria Cimișlia - Ordinul nr. 3 din 10 

ianuarie 2017, membru al Comisiei pentru achiziții publice la Judecătoria Cimișlia - 

Ordinul nr. 1 din 10 ianuarie 2018, Colegiul a apreciat cu 5 (cinci) puncte. 

La elaborarea de către candidat a unui plan sau stabilirea unei strategii de 

activitate a instanţei pentru următorii 4 ani, Colegiul a apreciat strategiile de activitate 

a instanţei pentru următorii ani cu 5 (cinci) puncte. 

 În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului, doamna 

Sofia Aramă a acumulat 72 (șaptezeci și două) puncte conform următorului calcul: 

55+5+0+3+5+4=72 (șaptezeci și două). 

 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 din 05 iulie 2012 cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admite candidatura judecătorului Sofia Aramă pentru participare la 

concursul pentru suplinirea funcției de vicepreşedinte al Judecătoriei Cimișlia, cu 72 

(șaptezeci și două) 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. 

 

Preşedintele ședinței Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor     /semnătura/        Liliana CATAN 

Membrii Colegiului pentru  

selecția și cariera judecătorilor:   /semnătura/           Nicolae CRAIU 

                                                             /semnătura/          Xenofon ULIANOVSCHI 

                                                  /semnătura/            Valeriu BAEȘU 

                                                           /semnătura/              Feodor BRIA 

                                                         /semnătura/               Alexandru SOSNA 

 

 


