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Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

Președintele Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor:   Liliana CATAN 

Membrii Colegiului                        Nicolae CRAIU  

                                    Xenofon ULIANOVSCHI 

                  Mihail MACAR 

                                                                                           Valeriu BAEȘU 

                  Feodor BRIA 

                 Alexandru SOSNA 
 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către judecătorul 

Sergiu Caraman, care solicită promovarea în funcție administrativă - vicepreședinte al 

Judecătoriei Criuleni, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor 

C O N S T A T Ă : 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.56/3 din 05 februarie 

2019, materialele în privința judecătorului Sergiu Caraman au fost expediate Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru promovare în funcție administrativă a instanței judecătorești. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii judecătorului Sergiu 

Caraman cu criteriile prevăzute la cap. I, IV pct. 13 şi 14 din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul constată 

următoarele. 

Conform inscripțiilor din carnetul de muncă, Sergiu Caraman a fost numit în 

funcția de judecător la Judecătoria Florești, pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.337-VII din 19 octombrie 2012. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.624/26 din 29 septembrie 

2016 cu privire la implementarea art.3 alin.(1) din Legea nr.76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Sergiu Caraman se consideră judecător a 

Judecătoriei Soroca- judecătorie nou creată, începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

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

VIII, Sergiu Caraman a fost numit în funcția de Judecător până la atingerea plafonului 

de vârstă. 

 Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.636-VIII din 12 martie 2018, 

Sergiu Caraman a fost numit prin transfer, în funcția de judecător al Judecătoriei 

Criuleni. 

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



Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului Sergiu 

Caraman, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor prin Hotărârea nr.91/10 

din 28 iulie 2017 i-a acordat calificativul „foarte bine", echivalentul a 55 (cincizeci și 

cinci) de puncte, conform pct. 14 lit. a) din Regulament.  

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 Sergiu Caraman pe parcursul ultimilor doi ani de activitate nu a fost 

sancționat disciplinar.  

În conformitate cu prevederile pct. 14 lit. b) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, abilitățile judecătorului 

pentru ocuparea funcției solicitate se verifică de Colegiu prin interviul asupra opiniei 

acestuia asupra practicii judiciare, iar punctajul maxim nu va depăși 5 puncte.  

Urmare a intervievării candidatului, Colegiul apreciază criteriul respectiv cu 4 

(patru) puncte. 

De asemenea Colegiul reţine că, la dosarul personal nu au fost anexate acte ce ar 

confirma deţinerea gradului ştiinţific, a experienţei didactice sau științifice, a cărorva 

cercetări, analize tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a 

comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile 

de lucru naţionale sau internaţionale. Prin urmare, la criteriul în cauză, în corespundere 

cu pct.14 lit.c) al Regulamentului Colegiul apreciază candidatul cu 0 (zero) puncte.  

Referitor la criteriul ce prevede activitatea în funcții administrative, prin prisma 

activității anterioare a candidatului în funcții administrative, Colegiul de selecție reține 

că la materialele dosarului a fost anexată copia hotărârii CSM nr.274/10 din 18 martie 

2014, nr.665/21 din 05 august 2014, nr.595/24 din 11 august 2015 și nr.164/7 din 15 

martie 2016 prin care Sergiu Caraman a fost desemnat să exercite interimatul funcției 

de vicepreședinte al Judecătoriei Florești, pe perioada aflării președintelui în concediu 

de odihnă/medical. Respectiv, Colegiul apreciază candidatul la criteriul în cauză cu 2 

(două) puncte. 

Candidatul Sergiu Caraman a confirmat prin acte corespunzătoare implicarea sa 

în activități ce țin de administrarea instanțelor prin participarea ca membru al Comisiei 

de disciplină și membru supleant al Comisiei de concurs și Comisiei pentru evaluarea 

performanțelor colective în cadrul Judecătoriei Florești. La acest criteriu, în temeiul 

pct.14 lit.e) din Regulament, Colegiul apreciază candidatul cu 3 (trei) puncte. 

Candidatul a elaborat și prezentat Colegiului planul de activitate a Judecătoriei 

Criuleni pentru următorii 4 ani în conformitate cu pct. 14 lit. f) a Regulamentului cu 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, pentru care 

Colegiul îi atribuie 3 (trei) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului, 

judecătorul Sergiu Caraman a acumulat 67 (șaizeci și șapte) puncte conform 

următorului calcul: 55+4+0+2+3+3=67 puncte.  



Astfel, în baza celor expuse, cu votul unanim al membrilor, 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 Sergiu Caraman pentru participare la 

concursul pentru suplinirea funcției administrative - vicepreședinte la Judecătoria 

Criuleni cu 67 (șaizeci și șapte) 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 şi adoptare. 

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

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate.  

 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor   /semnătura/     Liliana CATAN 

Membrii Colegiului:                                      /semnătura/     Nicolae CRAIU 

                       /semnătura/       Xenofon ULIANOVSCHI  

                                                                    /semnătura/        Mihail MACAR 

                                                                   /semnătura/         Valeriu BAEȘU  

                                                                  /semnătura/           Feodor BRIA                   

                                                                 /semnătura/            Alexandru SOSNA  

 


