
   CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

      H O T Ă R Â R E 

5 iunie 2020                                              mun. Chișinău 

nr. 37/05 

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 

Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, care solicită promovarea în funcția 

de judecător la 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.108/9 din 12 mai 

2020, materialele în privința judecătorului Vladislav Clima 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 Vladislav Clima 

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, Vladislav Clima a fost numit în 

funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr.442-IV din 01 februarie 2006, iar la 26 ianuarie 2011, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.17 – VI 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. 



Vladislav Clima a fost numit în funcția de judecător la 01 februarie 2006, prin 

urmare vechimea totală în funcția de judecător constituie 14 (paisprezece) ani şi 4 luni, 

respectiv, Colegiul apreciază vechimea în muncă cu 4 (patru) 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 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. 108/12 din 09 noiembrie 2018, Colegiul de evaluare a performanțelor 

judecătorilor i-a acordat calificativul „excelent”, echivalentul a 60 (șaizeci) 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 Vladislav Clima pe parcursul ultimilor doi ani 

de activitate nu a fost sancționat disciplinar.  

Deşi nu deţine grad ştiinţific, judecătorul Vladislav Clima practică din 2013 până 

în prezent activitatea didactică fiind formator al Institutul Național al Justiției. 

Totodată, din 2014 până în prezent activează în cadrul Universității de Stat din 

Moldova, în funcția de lector universitar la Departamentul Drept Procedural, 

facultatea Drept. 

La dosarul personal au fost anexate înscrisuri din care rezultă că Vladislav Clima 

a participat la numeroase seminare, conferințe, mese rotunde atât naționale cât şi 

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

Actele de dispoziție ale părților în procesul civil și în procedura de executare silită 

(Esența și finalitatea), Chișinău, 2018; Procedura scrisă de judecare a cererii de 

contestare a actelor executorului judecătoresc, Chișinău 2018; Incidente procedurale 

în cadrul executării silite, Chișinău, 2017; Instituția asigurării acțiunii în procedura de 

contestare a actelor executorului judecătoresc; Recunoașterea și încuviințarea 

executării hotărârilor judecătorești străine, Revista Națională de Executare Silită, 

Chișinău 2015 ș.a. 

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

din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 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, la 25 mai 2019 în cadrul ședinței Congresului Asociației Judecătorilor 

din Republica Moldova, magistratul vizat a fost ales în funcția de președinte al 

Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, funcție care o deține până în prezent. 

Totodată, la dosarul personal au fost anexate materiale care atestă că, judecătorul 

desfășoară și activitatea extrajudiciară fiind membru al diferitor grupuri de lucru pentru 

modificarea unor acte legislative, a fost coordonatorul stagiilor de practică pentru 

absolvenții INJ și studenților de la facultatea de Drept. 

Judecătorul deține gradul II de calificare acordat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 600/28 din 18 decembrie 2018. 

Prin urmare, conform pct. 12 lit. e) al Regulamentului cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a judecătorilor Colegiul în această parte acordă 

candidatului maximul de 3 (trei) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului prin 

raportare la elementele de etică specifice profesiei de magistrat, judecătorul Vladislav 

Clima a acumulat 74 (șaptezeci și patru) de puncte, conform următorului calcul: 

4+5+60+2+3= 74 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 v-a admite candidatura judecătorului Vladislav Clima 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 Vladislav Clima pentru participare la 

concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la Curtea Supremă 

de Justiție cu 74 (șaptezeci și patru) 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           /semnătura/   Liliana CATAN 

Membrii Colegiului:                                     /semnătura/     Nicolae CRAIU 

            /semnătura/  Valeriu BAEȘU  

                                                                  /semnătura/         Feodor BRIA                   

                                                                /semnătura/          Alexandru SOSNA  

 

 


