
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte 

al Judecătoriei Comrat 
 

06 august 2019                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 317/19                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de președinte al Judecătoriei Comrat, luând act de informaţia 

membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/8 din 16 

aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-158 din 26 

арriliе 2019, a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de președinte al 

Judecătoriei Comrat.  

În temeiul art. 9 Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului: 

 (1) Funcţiile de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti sînt ocupate în bază de concurs. Media de concurs a candidaţilor care 

urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător se calculează conform 

art. 5 alin.(2) din Legea nr.154/2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi 

cariera judecătorilor, iar la selecţia judecătorilor pentru promovarea la o instanţă 

judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de 

instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel ori 

la o instanţă judecătorească inferioară, media de concurs se calculează potrivit art.5 

alin.(3) din aceeaşi lege. 

(2) Concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti este organizat de către Consiliul Superior al 

Magistraturii în baza regulamentului aprobat de acesta. La concurs participă 

persoanele înscrise în Registru. 

(3) Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru funcţiile 

vacante de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei, de regulă, de două ori 

pe an, iar pînă la anunţarea concursului, publică pe pagina sa web oficială informaţia 

cu privire la toate funcţiile de judecător vacante sau care pot deveni vacante în 

următoarele 6 luni. Toate funcţiile de judecător anunţate vacante sau care pot deveni 

vacante se scot la următorul concurs. 

(4) Consiliul Superior al Magistraturii anunţă, prin intermediul publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în mass-media şi pe pagina sa web, lansarea 

concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti şi stabileşte termenul-limită pentru iniţierea 

procesului de selectare a candidaţilor. 

(5) Persoanele înscrise în Registru vor informa în scris secretariatul Consiliului 

Superior al Magistraturii despre participarea sau despre refuzul de a participa la 

concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti. 



(6) Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte 

al instanţei judecătoreşti, înscrişi în Registru, participă la concurs doar după ce depun 

următoarele acte: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) curriculum vitae; 

c) copia diplomei de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia; 

d) atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei sau, după caz, 

certificatul care atestă susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de 

absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei; 

e) copia carnetului de muncă; 

f) cazierul judiciar; 

g) certificatul medical de sănătate; 

h) declaraţia de avere şi interese personale; 

j) referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii. 

În termenul stabilit a depus cerere de participare la concurs în vederea accederii 

la funcția administrativă doar un singur candidat, Igor Botezatu. 

Dat fiind faptul, că la concursul în cauză a depus cerere doar un singur candidat 

Plenul CSM, în conformitate cu pct. 3.12. din Regulamentul cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 612/29 din 20 decembrie 2018, prin Hotărârea nr. 257/15 din 09 

iulie 2019 a prelungit termenul de depunere a cererilor de participare la concurs 

pentru suplinirea postului vacant de președinte la judecătoria Comrat. Candidații 

urmînd să depună cererile de participare la concurs la CSM în termen de 15 zile 

calendaristice din ziua publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

Potrivit prevederilor punctului 3.12. din Regulamentul nominalizat, concursul 

anunțat poate fi prelungit în cazul în care:  

1) nu au fost depuse cereri de participare la concurs;  

2) a fost depusă doar o cerere de participare la concursul pentru funcția de 

președinte sau vicepreședinte al instanței în termenele stabilite;  

3) după examinarea materialelor, nu poate fi admis nici un candidat. 

În conformitate cu punctul 3.13. din același Regulament, prelungirea concursului 

se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a cererilor de participare la 

concurs, cu plasarea repetată a anunțului prin aceleași mijloace care au fost utilizate la 

plasarea anunțului inițial potrivit. 

Concursul pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al instanței care a fost 

prelungit se desfășoară și cu un singur candidat. 

Prin urmare, în termenele stabilite prin Hotărârea menționată supra, cerere 

pentru participarea la concursul în cauză a depus, doar judecătorul Igor Botezatu de la 

Judecătoria Cormat. 

În conformitate cu art. 15 alin. (4) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, candidatul înscris în concurs a fost înștiințat 

despre data, ora şi locul desfășurării acestuia.  

Fiind prezent în ședința Plenului, candidatul Igor Botezatu a susținut cererea de 

participare la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei 

Comrat. 



În conformitate cu pct. 1.4. din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi 

de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.612/29 din 20 decembrie 2018: promovarea în funcţia de judecător la 

o instanță ierarhic superioară, numirea în funcția de președinte sau de vicepreşedinte 

al instanţei şi transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea performanţelor judecătorului. 

Potrivit pct.1.5. din Regulamenul nominalizat stipulează: concursul se 

organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii: 1) competiţie deschisă – 

informarea societăţii privind posturile vacante de judecător, asigurarea accesului 

liber şi egal de participare la concurs a candidaților care întrunesc condiţiile; 2) 

competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competenți candidați în baza 

unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 3) imparţialitate – 

aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii unice de selecţie; 4) transparenţă 

–organizarea şi desfăşurarea concursului în mod public; 5) egalitate – asigurarea 

accesului de participare la concurs a oricărei persoane care întrunește condiţiile 

stabilite de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

Totodată, potrivit prevederilor pct. 13 din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 

613/29 din 20 decembrie 2018 judecătorii pot fi promovaţi în funcţia de preşedinte 

sau vicepreşedinte al instanţei ținând 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 art. 13 alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 154 din 05 iulie 

2012 privind selecția, evaluarea performanțelor şi cariera judecătorilor, judecătorul 

este supus evaluării performanțelor în mod extraordinar în cazul promovării la o 

instanță superioară, evaluarea extraordinară nu se va efectua dacă în ultimii 2 ani 

judecătorul a fost supus evaluării.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele 

detalii relevante despre activitatea candidatului care solicită promovarea în funcție de 

președinte al Judecătoriei Comrat. 

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 

septembrie 2011, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2273-VII din 

12 august 2016, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă.  

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Igor 

Botezatu a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, instanță nou-

creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor 

judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017.  

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 54-VIII din 27 

ianuarie 2017, domnul Igor Botezatu a fost numit în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Comrat, pe un termen de 4 ani.  

Totodată, pentru succese remarcabile la înfăptuirea justiției, promovarea 

reformei judiciare, consolidarea independenței autorității judecătorești şi aportul 

personal la afirmarea încrederii societății în actul de justiție prin Dispoziția nr. 13 din 



09 martie 2016, aprobată prin Hotărârea CSM nr. 157/7 din 15 martie 2016 i-a fost 

decernată „Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 

118/13 din 30 noiembrie 2018, judecătorului Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, 

în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost acordat 

calificativul „foarte bine”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru Selecţia și Cariera Judecătorilor nr. 2/1 din 01 

februarie 2019, s-a admis candidatura judecătorului Igor Botezatu pentru participare 

la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Comrat cu 73 

(șaptezeci și trei) de puncte. 

Potrivit prevederilor pct. 3.32 din Regulamentul cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de vicepreședinte și 

de președinte al instanței judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 612/29 din 20 

decembrie 2018, în cadrul concursului judecătorilor pentru promovarea în funcţia de 

judecător în instanța ierarhic superioară, preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei 

judecătorești, media de concurs constituie maximum 100 de puncte și se calculează, 

după cum urmează:  

- nu mai puțin de 50% se constituie din rezultatul evaluării performanţelor;  

- nu mai mult de 30% din punctajul acordat de Colegiul pentru selecţia și 

cariera judecătorilor;  

- nu mai mult de 20% din punctajul acordat de Consiliul Superior al 

Magistraturii.  

În cadrul ședinței Plenul CSM va aprecia motivarea personală a candidatului și 

corespunderea acestuia funcției de judecător: motivele care au determinat candidatul 

să participe la concurs; determinarea vizând ocuparea funcției pentru care 

candidează; propuneri privind modernizarea și îmbunătățirea activității instanței și 

calității actului de justiție; fermitatea în expunere în cadrul interviului, precum și 

reputația persoanei în contextul prevederilor legale.  

La aprecierea candidatului, CSM va ține cont de meritele acestuia, competențele 

sale profesionale, personale și sociale; în ceea ce privește promovarea în funcții 

administrative, evaluarea se va baza inclusiv pe competențele manageriale ale 

judecătorului.  

Punctajul maxim acordat de CSM nu va constitui mai mult de 20 de puncte. 

În ședința publică a Plenului CSM, candidatul la funcția de președinte al 

Judecătoriei Comrat a prezentat motivarea personală, astfel, beneficiind de dreptul de 

a-și expune obiectivele propuse spre rеаlizаrеа în caz că va accede în funcția data. 

Analizând motivarea personală a candidatului, prin prisma argumentelor care l-a 

determinat să participe la concurs, fermitatea în expunere în cadrul ședinței Plenului, 

precum și reputația persoanei în contextul prevederilor legale, Plenul CSM, ținând 

cont de competențele profesionale, personale și sociale ale candidatului, a acordat lui 

Igor Botezatu un punctaj de 18 puncte. Respectiv, punctajul final acumulat de 

candidatul înscris în concurs este 91 puncte. 

Potrivit art. 19 alin. (1)-(3) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii face propuneri 

Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului referitor la numirea 

în funcţia de judecător a candidaţilor pentru aceste funcţii, precum şi la numirea în 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti. 



Selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti se face de către Consiliul Superior al 

Magistraturii în baza hotărârii Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor. 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii privind selectarea candidaţilor 

pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti trebuie să fie motivată şi se adoptă prin votul deschis al membrilor 

Consiliului.  

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu propunerea respectivă de 

numire în funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti, dosarul personal al candidatului însoţit de curriculum vitae din care să 

rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărârea privind numirea în 

funcţie, se înaintează de către preşedintele Consiliului. 

În temeiul art. 20 art. (3
1
) din Lege: 

Transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi eliberarea lui din funcţie 

se fac în baza recomandărilor colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului.  

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii privind transferarea 

judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea 

judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei şi eliberarea lui din funcţie trebuie să fie motivată şi este 

adoptată prin votul deschis al membrilor Consiliului. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2), Plenul CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). La 

adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a 

acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se 

efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalți invitați. 

În conformitate cu prevederile legale relevate, urmare a examinării candidaturii 

judecătorului participant la concurs, în rezultatul deliberării, cu votul a 7 voturi ”pro” 

și 1 vot ”contra” ale membrilor CSM, cu drept de vot, prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii va propune Președintelui Republicii Moldova 

numirea în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat a judecătorului Igor Botezatu 

de la Judecătoria Comrat.  

Luând în considerare cele enunțate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 544 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 19 alin. (1), 20 alin. 

(1), (3
1
), (4) și art. 24 și 25 din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Igor 

Botezatu în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, înaintând proiectul 

decretului respectiv.  

 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile.  



3. Copia prezentei Hotărâri se remite Președintelui Republicii Moldova și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Dorel MUSTEAȚĂ 

http://www.csm.md/

