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Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor                 Liliana CATAN 

 

Membrii Colegiului pentru  

selecția și cariera judecătorilor                  Nicolae CRAIU 

             Xenofon ULIANOVSCHI  

                                                                                      Valeriu BAEȘU  

                                                                            Fiodor BRIA                           

                                                                                      Alexandru SOSNA  
 

Examinând în ședință publică dosarul şi actele prezentate de către Igor 

Botezatu care solicită promovarea în funcție administrativă - președinte al 

Judecătoriei Comrat, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 470/22 din 23 

octombrie 2018, materialele în privința judecătorului Igor Botezatu 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 domnului Igor 

Botezatu cu criteriile prevăzute de pct. 13 și 14 din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 613/29 din 20 decembrie 2018, Colegiul 

constată următoarele:  

Conform inscripțiilor din carnetul de muncă, Igor Botezatu a fost numit în 

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

Președintelui Republicii Moldova nr.295-VI din 23.09.2011.  

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2273-VII din 12.08.2016, 

Igor Botezatu a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă la Judecătoria Vulcănești. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr.54-VIII din 27.01.2017, Igor Botezatu a fost numit în funcția de vice președinte la 

Judecătoria Comrat. 

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, Igor Botezatu se 

consideră judecător al Judecătoriei Comrat, judecătorie nou creată, începând cu data 

de 01.01.2017.  

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

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, la aprecierea calităţii, 

eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, Colegiul reţine că, în urma 

susţinerii evaluării performanţelor, judecătorului Igor Botezatu, prin Hotărârea 

nr.118/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de evaluare i-a acordat calificativul 

„foarte bine", echivalentul a 55 (cincizeci și cinci) puncte.  

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

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

pentru funcția ocupată, în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare se 

apreciază cu punctajul ce nu v-a depăși 5 puncte. 

Colegiul apreciază abilitățile judecătorului Igor Botezatu cu 5 (cinci) puncte. 

Potrivit informaţiei oferite de către Colegiul disciplinar din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecătorul Igor Botezatu pe parcursul ultimilor doi ani nu 

a fost sancționat disciplinar.  

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, Igor Botezatu nu a fost supus testului de integritate 

profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.  

La materialele dosarului au fost anexate acte ce confirmă deţinerea de către 

judecătorul Igor Botezatu a gradului ştiinţific de doctor în drept din anul 2010 și a 

experienţei didactice în calitate de lector la Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu 

Hașdeu și Universitatea de Stat din Comrat, are publicate peste 35 lucrări științifice. 

Prin urmare, la criteriul în cauză, în conformitate cu prevederile pct. 14 lit. c) 

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

judecătorilor Colegiul apreciază candidatul cu 2 (două) puncte.  

Referitor la criteriul ce prevede aprecierea calităților manageriale, de 

conducere prin prisma activității anterioare a candidatului în funcții administrative, 

Colegiul de selecție reține că la materialele dosarului au fost anexate informații în 

această privință (Președinte interimar Judecătoria Vulcănești) și astfel, Colegiul, 

conform prevederilor pct. 14 lit. d) din Regulament apreciază candidatul cu 3 (trei) 

puncte. 

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

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, la aprecierea calităţii, 

eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, Colegiul reţine că, 

candidatul a confirmat prin acte corespunzătoare implicarea sa în activități ce țin de 

administrarea instanței în mai multe comisii: Comisiei pe Situații Excepționale din 

Judecătoria Comrat, Comisiei efectuare a managementului și controlului financiar 

intern din Judecătoria Comrat etc., și, în corespundere cu prevederile pct. 14 lit. 2) 

din Regulament, Colegiul, la acest criteriu, apreciază candidatul cu 4 (patru) puncte. 



În cadrul ședinței Colegiului, Igor Botezatu a prezentat și argumentat, conform 

cerințelor Regulamentului, planul și strategia de activitate a instanței pentru următorii 

4 ani, care corespunde cerințelor din Anexa nr. 2, astfel, Colegiul, conform 

prevederilor pct. 14 lit. f) din Regulament apreciază candidatul cu 4 (patru) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului prin 

raportare la elementele de etică specifice profesiei de magistrat și calitățile 

manageriale necesare, reieșind din abordarea analitică ce permite sistematizarea în 

termeni de actualitate a indicatorilor care măsoară cunoştinţe şi deprinderi specifice, 

judecătorul Igor Botezatu a acumulat un număr de 73 (șaptezeci și trei) puncte 

conform următorului calcul: 55+5+2+3+4+4 =73 puncte. 

În legătură cu aceasta, Colegiul menționează: conform prevederilor art. 5 lit. h) 

din Legea nr. 154 cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor, adoptă hotărâri motivate privind acceptarea sau respingerea 

candidaţilor privind numirea judecătorilor în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi le prezintă Consiliului Superior al 

Magistraturii spre examinare a doua zi după expirarea termenului de contestare a 

hotărârilor.  

Ținând cont de cele susindicate, de faptul că candidatul Igor Botezatu manifestă 

abilități, cunoștințe și capacități manageriale necesare pentru administrarea unei 

instanțe judecătorești, are un stagiu mai mare de 7 ani în funcție de judecător, 

Colegiul v-a admite candidatura judecătorului vizat pentru promovare în funcţie 

administrativă - președinte al Judecătoriei Comrat. 

Astfel, în baza celor expuse, 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 Igor Botezatu, pentru participare la 

concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Comrat, cu 73 

(șaptezeci și trei) 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. 

 

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 


