
    

H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia 
 

06 august 2019                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 320/19                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia, luând act de informaţia 

membrului CSM, Luiza Gafton, 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 

vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia. 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), (2)  din Legea nr. 544  din  20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, cariera judecătorilor presupune 

promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară. Promovarea în funcţia de 

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

vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea performanţelor 

judecătorului în condiţiile art.13 al prezentei legi, Legii nr.154 din 5 iulie 2012 

privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

Conform art. 9 alin. (1) din aceiași normă legală, funcţiile de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti sînt ocupate în bază de 

concurs. Media de concurs a candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată 

în funcția de judecător se calculează conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 

privind selecția, evaluarea performanțelor și 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 același nivel ori la o instanţă judecătorească 

inferioară, media de concurs se calculează potrivit art. 5 alin. (3) din aceeași lege. 

Potrivit art. 9 alin. (4) din aceeași Lege, 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 vicepreşedinte şi preşedinte şi stabileşte termenul-limită pentru iniţierea 

procesului de selectare a candidaţilor. 

Conform prevederilor punctului 3.7. 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 CSM nr. 612/29 din 

20 decembrie 2018, termenul de depunere a cererilor privind participarea la concurs 

se stabilește prin Hotărârea Plenului CSM, însă acesta nu va fi mai mic de 20 de zile 

calendaristice din ziua publicării anunțului.  



Anunțul privind desfășurarea concursurilor respective a fost publicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 148-158 (7071-7081) din 26 aprilie 2019. 

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

la funcție administrativă doar Sofia Aramă, judecător la Judecătoria Cimișlia. 

În acest context, Plenul CSM menționează că, 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. 

Ținând cont de faptul că la concursul respectiv a depus cerere de participare doar 

un candidat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 257/15 din 

09 iulie 2019, a prelungit termenul de depunere a cererilor de participare la concursul 

pentru suplinirea postului vacant de vicepreședinte la Judecătoria Cimișlia, anunțat 

prin Hotărârea CSM nr. 157/8 din 16 aprilie 2019.  

Solicitanții au fost informați că pot depune cererile de participare la concursuri 

la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 15 zile calendaristice din ziua 

publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Anunțul privind extinderea termenului pentru depunerea cererilor de participare 

la concursurile respective a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr. 230-237 din 19 iulie 2019. 

În termenul stabilit prin Hotărârea CSM nr. 257/15 din 09 iulie 2019, alte cereri 

de participare la concursul privind suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al 

Judecătoriei Cimișlia nu au mai fost depuse.  

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

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

despre data, ora şi locul desfășurării acestuia.  

Fiind prezentă la ședința Plenului, Sofia Aramă a susținut cererea de participare 

la concursul pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Judecătoriei 

Cimișlia.  

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 instanţă ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte 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 Regulament, 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.  

În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. c) Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, judecătorul este supus 

evaluării performanţelor în mod extraordinar şi în cazul: 

c) numirii în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă; 

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 contextul dat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele 

date relevante despre activitatea candidatului care solicită promovarea în funcție de 

vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia. 

În acest sens, Colegiul reține faptul că, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1415-VII din 18 decembrie 2014, Sofia Aramă a fost numită în funcția 

de judecător la Judecătoria Cimișlia, pe un termen de 5 ani.  

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 442/18 din 09 

iunie 2015, Sofia Aramă a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului 

de instrucție la Judecătoria Cimișlia, în perioada de imposibilitate a exercitării 

atribuțiilor judecătorului de instrucție desemnat anterior, Vladimir Rusnac.  

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, Sofia 

Aramă, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Cimișlia, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 

64/7 din 06 iulie 2018, judecătorului Sofia Aramă de la Judecătoria Cimișlia, în 

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

„foarte bine”. 

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

februarie 2019, s-a admis candidatura judecătorului Sofia Aramă pentru participare la 

concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Cimișlia cu 72 

(șaptezeci și doi) de puncte. 



În motivarea cererii de participare la concurs, Sofia Aramă a remarcat că 

înfăptuirea justiției este о operă complexă, rezultat al muncii de specialitate 

desfășurate de judecători, personalul auxiliar de specialitate și de personalul de 

conducere organizat pe scară ierarhică. La nivelul fiecărei instanțe nimeni nu poate 

realiza nimiс fără contribuția celorlalți și de асееа scopul final nu poate fi atins decât 

prin eforturile susținute аlе colectivului privit în integritatea sa, pentru că 

performanțele oricărei organizații depind într-о mare măsură de randamentele 

individuale ale membrilor săi. Managementul unei instanțe este, сă și managementul 

oricărei alte organizații, o artă bazată pe cunoașterea instrumentelor acestuia și 

aplicarea lor în acord cu talentul și intuiția managerului, astfel, încât să determine un 

mod de viață cât mai eficient și confortabil în cadrul instituției pe care o conduce.  

Sofia Aramă a menționat că, în calitate de potențial candidat la funcția 

administrativă în cadrul instanței de judecată – vicepreședinte la Judecătoria Cimișlia, 

își propune să inventarieze totalitatea măsurilor care ar trebui luate pentru a face 

instanța de judecată un loc de muncă ideal, atât în plan uman, cât și în plan lucrativ, se 

va strădui să facă o schiță a măsurilor care trebuie adoptate în mod gradat, astfel, încât 

să înfrângă inerția care a copleșit instanța în ultima perioadă și să înceapă instraurarea 

unui nou mod de lucru mai eficient, și, poate mai armonios și mai uman. 

Consideră că măsurile propuse, nu pot fi adoptate prin voința singulară a 

vicepreședintelui sau președintelui de instanță, în multe din situații acestea neavând 

competența, decât de a propune aceste teze și sugestii Ministerului Justiției sau 

Consiliului Superior al Magistraturii. În vederea îmbunătățirii activității instanței este 

necesară concomitent și o colaborare permanentă și lucrativă cu conducerea Curții de 

Apel în raza teritorială a cărei se află Judecătoria Cimișlia, în corespundere cu 

recomandările, opiniile consultative ale Curții Supreme de Justiție. 

În această situație, managerul de instanța trebuie să dea dovada de perseverență, 

flexibilitate și echilibru în efortul său de a aduce o schimbare pozitivă în modul de 

funcționare a instanței, fără însă, a pierde nici un moment din vedere, și faptul că 

munca lui se realizează prin oameni și pentru oameni, precum și că, nici o schimbare 

nu poate fi benefică dacă este realizată în mod brutal sau forțat.  

În acest sens, candidatul cunoscând de unde vine și încotro trebuie și să îndrepte 

instanța de judecată, care îi sunt resursele actuale și folosind metode și tehnici 

moderne de management la întocmirea unui plan pe termen scurt, mediu și lung, își 

propune ca obiectiv prioritar eficientizarea activității de judecată. 

Totodată, se reține că, 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. 



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

Totodată potrivit pct. 3.16.  din Regulamentul vizat supra, În cadrul ședinței 

CSM membrul raportor prezintă informația privind verificarea reputației ireproșabile 

a candidatului în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului. Informația cu privire la reputația persoanei va fi acumulată în baza 

datelor prezentate de organele abilitate referitor la respectarea legislației de către 

persoana vizată. CSM este în drept să utilizeze toate mijloacele legale de verificare a 

reputației participantului la concurs. 

Astfel, analizând motivarea personală a candidatului, motivele care l-au 

determinat să participe la concurs, obiectivele acestuia vizând ocuparea funcției 

pentru care candidează, fermitatea în expunere în cadrul ședinței Plenului, precum și 

reputația persoanei în contextul prevederilor legale, Plenul CSM, ținând cont de 

meritele prezentate, competențele profesionale, personale și sociale ale candidatului, a 

acordat acestuia următorul punctaj: - 19 puncte. Respectiv, punctajul final acumulat 

de candidatul înscris în concurs este de 91 puncte. 

Potrivit alin. (3) art. 16 din Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, preşedinţii şi vicepreşedinţii judecătoriilor şi ai curţilor de apel sînt 

numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. Aceştia pot deţine funcţiile 

respective pe durata a cel mult două mandate succesiv. 

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

Consiliul Superior al Magistraturii, 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.  

Alin. (3) al art. 24 din aceleași normă legală prevede că, Consiliul Superior al 

Magistraturii, în urma deliberării, pronunță public dispozitivul hotărârii, fapt care se 

consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea motivată, care conține și numărul de 

voturi, se redactează în cel mult 30 de zile și se semnează de președintele ședinței. 

În conformitate cu prevederile legale relevate, urmare a examinării candidaturii 

judecătorului participant la concurs, în rezultatul deliberării, cu 8 voturi ”pro” și 0 

voturi ”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 vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia a judecătorului Sofia 

Aramă de la Judecătoria Cimișlia, pe un termen de patru ani.  

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

în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 

cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 19 , 20 alin. (1), (3
1
 ), (4) și art. 24 din 

Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 

191 alin. (3) din Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Sofia 

Aramă în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia, pe un termen de 4 (patru) 

ani, 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/

