
   CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

      H O T Ă R Â R E 

31 ianuarie 2020                                      mun. Chișinău 

nr. 02/01 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

în componenţa: 

Preşedintele ședinței Colegiului 

pentru selecţia și cariera judecătorilor    Mihail MACAR 

Membrii Colegiului      Nicolae CRAIU   

                                                                                           Valeriu BAEŞU 

          Feodor BRIA 

          Alexandru SOSNA 

 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de judecătorul Liliana 

Catan de la Curtea Supremă de Justiție, care solicită promovarea în funcție 

administrativă –președinte/ vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.455/33 din 24 decembrie 

2019, materialele în privința judecătorului Liliana Catan au fost expediate Colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru promovarea în funcţie administrativă. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a judecătorului Liliana Catan 

criteriilor 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: 

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

Colegiul reține că, în urma susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, prin 

Hotărârea nr. 97/11 din 11octombrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor 

judecătorilor i-a acordat calificativul „excelent”, echivalentul a 60 (șaizeci) puncte, 

conform pct. 14 lit. a) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor.  

Potrivit informației oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Liliana Catan pe parcursul ultimilor 

doi ani de activitate nu a fost sancționată 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, etc., iar punctajul maxim nu va depăși 5 puncte.  

Urmare a intervievării candidatului, Colegiul apreciază criteriul respectiv cu 5 

(cinci) puncte.  

Deşi nu deţine grad ştiinţific, judecătorul Liliana Catan practică din 2012 

activitatea didactică fiind formator INJ, iar în perioada 1997-2006 lector al 

Universităţii de Stat „Alecu Russo" din mun. Bălţi, este membrul Colegiului de 

redacţie al revistei „Themis” unde are şi un sir de publicaţii, expert naţional/formator 

în cadrul seminarelor şi conferinţelor internaţionale organizate de Consiliul Europei, 

Fundaţia IRZ, ROLISP, ABA ROLI, NORLAM, LA STRADA etc., membru al 

Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curţii Supreme de Justiţie, conducătorul grupului 

de lucru pentru actualizarea Hotărârilor de plen ale CSJ, autorul şi co-autorul, pe 

parcursul întregii perioade de activitate judecătorească, a generalizărilor practicii 

judiciare, recomandărilor, proiectelor Hotărârilor de plen ale CSJ, membru al 

grupurilor de lucru privind perfectarea legislației naționale, inclusiv membru al 

grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii de modificare a Codului de 

Procedură Penală, coautor (conducător al grupului de lucru) al culegerii “Hotărâri 

explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție”, Chișinău, 2018, 

coautor al Ghidurilor în curs de publicare “Aplicarea pedepsei penale pe categorii de 

infracțiuni” și “Ghid privind implementarea remediului național de soluționare a 

condițiilor precare de detenție în Republica Moldova”, toate fiind confirmate prin 

certificate, dispoziții, hotărâri ale CSM, ordine, note informative. 

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile pct. 14 lit. c) 

din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a 

judecătorilor Colegiul apreciază activitatea judecătorului în domeniul ştiinţifico-

didactic cu 2 (două) puncte. 

Judecătorul Liliana Catan, deținând funcţia de vicepreședinte, pe parcursul anilor 

de activitate a gestionat cu succes activitatea Asociației Judecătorilor din RM cât şi 

activitatea Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, perioade în care, potrivit 

sa prezentat drept un bun şi calificat judecător şi organizator, pentru care fapt, în 

corespundere cu prevederile p. 14 lit. d) din Regulament Colegiul atribuie 3 (trei) 

puncte. 

Judecătorul participă la activităţi ce ţin de administrarea instanței fiind membru 

al Comisiei disciplinare a CSJ, pentru care, în conformitate cu prevederile pct. 15 lit. 

e) din Regulament, Colegiul apreciază candidatul cu 5 (cinci) puncte. 

Liliana Catan desfășoară o amplă activitate suplimentară funcţiei de judecător, 

inclusiv: 

Membru al Comisiei disciplinare a CSJ (2014 – 2020); 

* Reprezentantul CSJ în grupul de lucru pentru implementarea pilonului II al 



Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016; 

* Reprezentantul CSJ în grupul de lucru pentru coordonarea pilonului II 2017-

2021; 

* Conducerea practicii studenților facultăților de drept din ţară pe parcursul 

întregii perioade de activitate judecătorească; 

* Vice - preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor  din RM (2013-2019); 

* Membrul Colegiului de redacţie a revistei „Themis”; 

* Responsabil al CSJ de implementarea şi monitorizarea Planului Naţional de 

Acțiuni privind Drepturile Omului (PNADO); 

* Membru al Consiliului Național de Comunicare; 

* Reprezentantul CSJ grupul de lucru pentru elaborarea SDSJ 2018-2021,  

* Publicarea articolelor în revistele de specialitate; 

* Perfectarea şi prezentarea opiniei (propunerilor, inclusiv de modificare) la 

diferite proiecte de legi parvenite în instanțe pentru coordonare; 

* Responsabil de acordarea asistenței metodice judecătoriilor şi Curților de Apel 

conform planului de activitate al CSJ, toate fiind confirmate prin certificate, dispoziții, 

hotărâri ale Adunării Generale a judecătorilor, hotărâri ale CSM, ordine, note 

informative. 

Judecătorul deține gradul I de calificare acordat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 254/18 din 24.05.2011. 

Este deținător al Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, 

pentru atitudine conștiincioasă faţă de obligațiunile de serviciu, succese remarcabile 

în înfăptuirea justiției, promovarea reformei judiciare, consolidarea independenţei 

autorității judecătorești şi aportul personal la afirmarea încrederii societății în actul de 

justiție, acordat la 21 februarie 2013, Diplomei şi medaliei Asociației Judecătorilor 

din RM acordate 23.11.2012. 

Potrivit p. 15 lit. f) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, candidaţii la funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte de instanţa urmează a fi apreciaţi sub aspectul capacităţilor 

manageriale, de control şi conducere prin prezentarea unui plan sau strategii de 

activitate a instanței pentru următorii patru ani. 

 În acest sens, candidatul Liliana Catan a elaborat şi prezentat un amplu plan de 

activitate a Curții Supreme de Justiție cât și a Colegiului Penal al Curții Supreme de 

Justiție pentru următorii 4 ani. 

De asemenea, a prezentat și Strategia de dezvoltare a Curții Supreme de Justiție 

cât și a Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție  pentru perioada 2020-2024, 

prin urmare pentru acest criteriu din Regulament Colegiul apreciază candidatul cu 5 

(cinci) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal și a intervievării candidatului, Liliana 



Catan a acumulat 80 (optzeci) de puncte conform următorului calcul: 

60+5+2+3+5+5= 80 de 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 performanțelor şi cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se admite candidatura judecătorului Liliana Catan de la Curtea Supremă de 

Justiție pentru promovare în funcţie administrativă – președinte/vicepreședinte al 

Curții Supreme de Justiție cu 80 (optzeci) de puncte. 

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. 

Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

 

Preşedintele ședinței Colegiului 

pentru selecţia și cariera judecătorilor        /semnătura/    Mihail MACAR 

Membrii Colegiului        /semnătura/    Nicolae CRAIU   

                                                                /semnătura/           Valeriu BAEŞU 

                                                    /semnătura/             Feodor BRIA 

                                                   /semnătura/             Alexandru SOSNA 

 

 


