
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

    COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR  

H O T Ă R Î R E 

06 octombrie 2017                                                                       mun. Chișinău  

nr. 119/19  

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența:  

Președintele Colegiului                       Liliana CATAN  

Membrii Colegiului                                                                           Nicolae CRAIU  

                                                                                          Alexandru GHEORGHIEȘ  

                                                                                                       Serghei ȚURCAN 

                        Cristina MALAI (ȚURȚURICA)  

 examinînd în ședință publică dosarul și actele prezentate de către Romanaș 

Alexandra care solicită admiterea pentru participarea la concursurile pentru 

suplinirea funcțiilor vacante de judecător, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor,  

C O N S T A T Ă: 

 Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.140/7 din 21 februarie 

2017, materialele în privința doamnei Romanaș Alexandra au fost expediate 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor 

de selectare pentru accederea în funcția de judecător.  

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei 

Romanaș Alexandra criteriilor prevăzute de Capitolul II din Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul 

reține următoarele:  

 La materialele dosarului personal au fost anexate copiile autentificate ale 

buletinului de identitate A02148778, diplomei de licență în drept Seria AI 

Nr.0058805 eliberate la 28.05.2003, diploma de magistru în drept Seria AM 

Nr.004936, eliberată la 15.07.2005, cazierul judiciar, declarație de avere și interese 

personale, copia carnetului de muncă și certificatul medical, acte ce confirmă 

corespunderea solicitantului condițiilor impuse de pct. 9 al Regulamentului cu 

privire la criteriile de selecție promovare și transferare a judecătorilor . 

 În perioada 13-30 martie 2017 doamna Romanaș Alexandra a susținut 

examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în baza 

vechimii în muncă și a obținut media generală 8.00 (opt), fapt confirmat prin 

certificatul nr.19, eliberat de Institutul Național al Justiției conform pct. 10 din 

Regulamentul nominalizat solicitantul se apreciază cu 20 (douăzeci) puncte.  

 Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, doamna Romanaș Alexandra în 

perioada 15.09.2003-03.05.2004 a exercitat funcția de grefier la Curtea de Apel 



Chișinău. La 03.05.2004 a fost transferată în funcţia de consultant în aceeași 

instanță, unde activează pîna la 01.10.2012, la 01.10.2012 se transferă în funcția de 

asistent judiciar al aceleași instanțe și la 03.03.2014 este promovată în funcția de 

asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. Prin urmare, vechimea totală în 

funcție de specialitate juridică constituie 14 ani. După cum rezultă din pct. 10 lit. b) 

al Regulamentului, fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, însă 

valoarea totală a punctajului nu poate depăși plafonul de 10 puncte.  

 Așadar, Colegiul apreciază vechimea în funcțiile de specialitate juridică a 

solicitantului cu 10 (zece) puncte.  

Ținînd cont de caracterul activității în funcțiile de specialitate juridică pe care le-a 

deținut solicitantul, Colegiul le apreciază cu 9 (noua) puncte. 

La materialele dosarului este anexată Declaraţia pe propria răspundere prin 
care dna Romanaș Alexandra confirmă că posedă cunoştinţele necesare în 

domeniul tehnologiilor informaţionale (MS Word, Excel, capacitatea de a naviga 
pe Internet, utilizarea poştei electronice), din care considerent Colegiul, în 
conformitate cu prevederile pct. 10, lit. d) din Regulamentul cu privire la criteriile 
de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, acordă 4 (patru) puncte. 

Cu referire la cunoaşterea de către solicitant a limbilor de lucru ale Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, Colegiul constată că la materialele dosarului sunt 
anexate declaraţii pe propria răspundere prin care doamna Romanaș Alexandra 
declară că limba franceză o cunoaște la nivel mediu iar limba engleză la nivel 
incepător. În conformitate cu prevederile pct. 10, lit. e) din Regulamentul cu 
privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul 
apreciază cunoaşterea de către solicitant a limbilor de lucru ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului cu 2 (două) puncte. 

Colegiul a constatat că doamna Romanaș Alexandra nu deţine grad ştiinţific 
şi nu are experienţă didactică și nu are publicaţii şi articole tematice. Colegiul, în 
conformitate cu prevederile pct. 10, lit. f) din Regulamentul cu privire la criteriile 
de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, apreciază activitatea doamnei 
Romanaș Alexandra în domeniul ştiinţifico-didactic cu 0 (zero) puncte. 
 Potrivit pct. 10 lit. g) din Regulament, abilităţile adecvate funcţiei de 

judecător, integritate, urmează a fi apreciate de către Colegiu în baza 

caracteristicilor de personalitate de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi 

notorii în ţară şi peste hotare, interviului candidatului, hotărîrii CSM cu privire la 

avizul consultativ al organului de verificare şi certificatului de cazier privind 

integritatea profesională a candidatului . 

 În acest sens Colegiul reţine că candidatul a fost recomandat de către 

Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie Iulia Sîrcu, Svetlana Filincova și Maria 

Ghervas, Președintele Colegiului civil al Curții de Apel Chisinau, Nelea Budăi. 

Potrivit acestor acte, Romanaș Alexandra este o persoană cu un înalt nivel de 

pregătire profesională, cu vaste cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii 

Europene ale Drepturilor Omului cu spirit de initiativă, exemplară, onestă, 

perseverentă.  

 La capitolul integritatea candidatului, Colegiul menţionează că, în 

conformitate cu hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.349/16 din 23 

mai 2017, candidatul la funcţia de judecător Romanaș Alexandra a fost considerată 

compatibilă cu interesele funcţiei publice. Potrivit certificatului de cazier privind 



integritatea profesională, nu a fost supusă testului de integritate profesională de 

către Centrul Naţional Anticorupţie. 

  Astfel, potrivit criteriilor analizate supra, Colegiul apreciază solicitantul cu 

14 (patrusprerezece) puncte.  

 La motivarea expusă în scris și susținută verbal de către Romanaș Alexandra 

Colegiul reține în calitate de argumente justificative următoarele: manifestarea 

interesului sporit pentru funcția de judecător, responsabilitatea faţă de activitatea 

profesională, autoperfecționarea, exigența şi principialitatea. 

 Motivarea personală şi interviul candidatului se apreciază de către Colegiul 

cu 18(optsprezece) puncte.  

 Astfel, în rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării 

solicitantului și audierii motivării personale doamna Romanaș Alexandra a 

acumulat 77 (saptezeci si sapte) puncte, conform următorului calcul: 

20+10+9+4+2+0+14+18 = 77 (saptezeci si sapte ) puncte.  

 Potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție promovare 

și transferare a judecătorilor, pentru admiterea la concursul pentru suplinirea 

funcției de judecător, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte.  

 În baza celor expuse, prin vot unanim, 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 doamnei Romanaș Alexandra pentru participare la 

concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.  

2. Hotărîrea 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 hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii și se expediază persoanei vizate.  

 

Președintele Colegiului                                                                      Liliana Catan  

MembriiColegiului                                                                             Nicolae Craiu  

                                                                                              Alexandru Gheorghieş                                                                                                                                                          

                                                                                                           Serghei Țurcan  

                                                                                        Cristina Malai (Ţurţurica) 

 


