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COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI CARIERA JUDECĂTORILOR 

în componenţa: 

Preşedintele ședinței Colegiului 

pentru selecţia și cariera judecătorilor           Liliana CATAN 

Membrii Colegiului             Nicolae CRAIU   

                                                                                          Valeriu BAEŞU 

         Feodor BRIA 

         Alexandru SOSNA 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de judecătorul 

Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți, care solicită promovarea în 

funcția de judecător la instanța judecătorească ierarhic superioară - Curtea Supremă 

de Justiție, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.131/10 din 26 

mai 2020, materialele în privința judecătorului Alexandru Gheorghieș au fost 

expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării 

procedurilor de selectare pentru promovarea în instanța judecătorească ierarhic 

superioară - Curtea Supremă de Justiție. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a judecătorului Alexandru 

Gheorghieș criteriilor prevăzute la cap. I și III, pct. 11 şi 12 din Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor (aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 613/29 din 20 decembrie 

2018), Colegiul constată următoarele: 

Conform inscripțiilor din carnetul de muncă, Alexandru Gheorghieș a fost 

numit în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 978-III din 26 noiembrie 2002. Iar la 26 septembrie 2007, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1310 - a fost numit în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă.  

În conformitate cu prevederile pct.11 lit. a) și pct. 12 lit. a) din Regulamentul cu 

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

an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va oferi 1 punct, 

însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 10 puncte. 

Alexandru Gheorghieș a fost numit în funcția de judecător la 26 noiembrie 

2002, prin urmare, vechimea totală în funcția de judecător constituie 17 



(șaptesprezece) ani şi 6 (șase) luni, respectiv, Colegiul apreciază vechimea în muncă 

cu 7 (șapte) puncte.  

În cadrul ședinței Colegiului, a fost efectuată verificarea abilităților candidatului 

în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare pentru promovare la o 

instanță judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții Supreme de Justiție. 

În această ordine de idei, se rețin următoarele argumente motivante expuse de 

către candidat: experiența și cunoștințele profunde teoretice și practice acumulate în 

sistemul judecătoresc în funcția de judecător și de președinte al instanței, disciplina 

personală, responsabilitatea, onestitatea și corectitudinea, precum și tendința spre 

autoperfecționare continuă. 

În urma intervievării candidatului referitor la practica judiciară existentă și 

audierii soluțiilor propuse în vederea uniformizării practicii judiciare, Colegiul 

apreciază abilitățile judecătorului cu 5 (cinci) puncte.  

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

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

Hotărârea nr. 18/03 din 22 martie 2019, Colegiul de evaluare a performanțelor 

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

puncte, conform pct. 12 lit. c) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor.  

Potrivit informației oferite de către Colegiul disciplinar din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecătorul Alexandru Gheorghieș pe parcursul ultimilor 

doi ani de activitate nu a fost sancționat disciplinar.  

La materialele dosarului a fost anexată copia diplomei seria DR, nr. 1721, 

eliberată la 29 iulie 2013, prin care judecătorului Alexandru Gheorghieș i s-a conferit 

titlul științific de Doctor în drept, eliberată de Academia „Ștefan cel Mare” al 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.  

De asemenea, potrivit adeverințelor anexate la dosarul personal Alexandru 

Gheorghieș a fost formator la Institutul Naţional al Justiţiei, iar în perioada 2013-2016 

a practicat activitatea didactică în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din mun. Bălți, catedra Drept. 

Totodată, este autorul şi co-autorul unui șir de articole și publicații, cum ar fi: 

„Arestarea la domiciliu a bănuitului, învinuitului, inculpatului minor”, „Garanția 

personală ca măsură preventivă”, „Aspecte teoretice privind temeiurile și condițiile 

aplicării masurilor preventive”, „Aplicarea măsurilor preventive în cauzele 

delincventei juvenile”, Revista Legea și viața, Chișinău, 2011; Dicționar de drept 

procesual-penal, Chișinău 2012; Particularitățile aplicării măsurilor preventive în 

privința minorilor, Chișinău, 2013 ș.a. 

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile pct. 12 lit. d) 

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. 



Potrivit pct. 12 lit. e) din Regulamentul nominalizat supra alte activități 

extrajudiciare confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii ordine se conferă 

până la 3 puncte.  

Astfel, prin Hotărârea nr. 17 a Adunării Generale a Judecătorilor din 21 

octombrie 2016, judecătorul Alexandru Gheorghieș a fost ales în calitate de membru a 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, pe un mandat de 4 ani. Ulterior, la 

20 octombrie 2017, magistratul a fost ales în calitate de membru permanent al 

Consiliului Superior al Magistraturii din partea judecătorilor curților de apel, pentru 

un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 450/21 din 16 octombrie 2018, a 

fost încetat mandatul de membru în baza cererii magistratului. 

Totodată, judecătorul desfășoară activitatea extrajudiciară fiind membru al 

diferitor grupuri de lucru, inclusiv: președintele Comisiei de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante; președintele Grupului de lucru responsabil de realizarea 

achizițiilor publice; președintele Grupului de lucru privind actualizarea fișelor de post 

a angajaților; Grupul de lucru pentru pilotarea sistemului E-raportare financiară; 

Grupul de lucru responsabil de evaluarea volumului de lucrări necesare la reparația 

capitală a clădirii Curții de Apel Bălți ș.a (activități confirmate prin dispoziții, ordine 

etc.) La criteriul respectiv Colegiul acordă candidatului 3 (trei) puncte.  

Judecătorul deține gradul I de calificare, acordat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 374/16 din 19 mai 2015. 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 prin Hotărârea 

CSM nr. 242/9 din 11 martie 2014. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului prin 

raportare la elementele de etică specifice profesiei de magistrat, candidatul Alexandru 

Gheorghieș a acumulat 77 (șaptezeci și șapte) de puncte, conform următorului 

calcul: 7+5+60+2+3= 77 de puncte.  

Ținând cont de cele expuse, de faptul că candidatul manifestă abilități, 

cunoștințe, calități și capacități necesare pentru promovarea într-o instanță ierarhic 

superioară, Colegiul admite candidatura judecătorului Alexandru Gheorghieș pentru 

promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară - Curtea Supremă de Justiție.  

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: 

1. Se admite candidatura judecătorului Alexandru Gheorghieș pentru 

participare la concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la 

Curtea Supremă de Justiție cu 77 (șaptezeci și șapte) de 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                                      Liliana CATAN 

Membrii Colegiului:                                                                 Nicolae CRAIU 

                                  Valeriu BAEȘU  

                                                                                                  Feodor BRIA                   

                                                                                                 Alexandru SOSNA  

 


