
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător 

la Judecătoria Criuleni 

 

23 ianuarie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 41/3                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de judecător la Judecătoria Criuleni, luând act de informaţia 

membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 826/36 din 12 decembrie 

2017 a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la 

Judecătoria Criuleni, sediul Criuleni – 1 post. Hotărârea nominalizată a fost publicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 451-463 din 29 decembrie 2017).  

Pe parcurs, în termenele stabilite, au depus cereri de participare la concursul în 

cauză judecătorul Caraman Sergiu de la Judecătoria Soroca și candidații la funcția de 

judecător Popescu Marcel, Grigorițchi Andrian, Ursu Olga, Cîrlan Valeriu, Bogdan 

Alexandru și Țurcanu Mihail.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, judecătorul Caraman 

Sergiu a solicitat transferul în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, sediul 

Criuleni.  

Candidatul la funcția de judecător Grigorițchi Andrian a depus cerere de 

participare la concurs în baza atestatului de absolvire a INJ.  

Ceilalți candidați la funcția de judecător Popescu Marcel, Ursu Olga, Cîrlan 

Valeriu, Bogdan Alexandru și Țurcanu Mihail au depus cereri de participare la 

concurs în baza examenului susținut în fața Comisiei unice a INJ. 

Conform prevederilor pct. 17 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, judecătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă 

de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară ținând cont de:  

a) numirea în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de 

ani, confirmată prin Decretul Preşedintelui;  

b) lipsa sancţiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an;  

c) susţinerea evaluării performanţelor pentru promovarea în funcţia de preşedinte 

sau vicepreşedinte, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor;  

d) declaraţia de verificare, în condiţiile alin. (7) art. 9 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului.  

În aceeași ordine de idei, se menționează că, în conformitate cu art. 13 alin. (4) 

lit. d) din Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar în cazul 

transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară. 

Conform pct. 5 din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura 

de evaluare a performanţelor judecătorilor, judecătorul nu va fi supus evaluării 

extraordinare dacă în ultimii 2 ani a trecut evaluarea periodică sau extraordinară. În 

acest caz, vor fi luate în considerare rezultatele ultimei evaluări.  



Potrivit art. 5 din Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, dosarele şi actele aferente prezentate de 

judecătorii care solicită transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau 

ierarhic inferioară, cât şi actele referitoare la judecătorii în cauză sunt studiate de 

Colegiul pentru selecţie. 

Potrivit pct. 7.7 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 668/26 din 15 

septembrie 2015, cererile judecătorilor de participare la concurs privind transferul în 

altă instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară 

se examinează de către Plen în cadrul aceleiași şedinţe în care se va desfășura 

concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător în instanţa respectivă. 

Potrivit pct. 7.8 din Regulamentul respectiv, Plenul CSM va examina cererile 

privind ocuparea posturilor vacante de judecător în următoarea ordine: 

1) transferul judecătorilor în altă instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o 

instanţă judecătorească inferioară;  

2) cererile candidaţilor la funcţia de judecător.  

 Fiind prezent la ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecătorul Caraman Sergiu și-a susținut cererea privind transferul în funcția de 

judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni). 

Candidații la funcția de judecător Popescu Marcel, Grigorițchi Andrian, Ursu 

Olga, Cîrlan Valeriu, Bogdan Alexandru și Țurcanu Mihail au fost prezenți la ședința 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii fiind înştiinţați despre data, ora şi locul 

desfăşurării acestuia. 

Prin urmare, reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a examinat inițial candidatura judecătorului Caraman Sergiu și a reținut 

următoarele informații privind cariera lui profesională. 

Caraman Sergiu prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 337-VII 

din 19 octombrie 2012 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Florești pe 

un termen de 5 ani. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 420-VIII din 

03 noiembrie 2017 a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă. În conformitate cu Hotărârea CSM 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, devine judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Soroca, sediul Florești, începînd cu data de 01 ianuarie 2017. 

Potrivit hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 91/10 

din 28 iulie 2017, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, judecătorul a 

obținut calificativul ,,foarte bine”.  

Candidatura judecătorului a fost admisă pentru participare la concursul pentru 

suplinirea, prin transfer, a funcției de judecător, fiindu-i acordate de Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor 62 de puncte.  

La capitolul integritate, Plenul Consiliului reține că, în conformitate cu Hotărârea 

CSM nr. 461/21 din 04 iulie 2017, Caraman Sergiu a fost considerat compatibil cu 

interesele funcției publice.  

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al 



Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi 

invitaţi.  

Totodată, este necesar de menţionat faptul, că exprimarea votului pentru un 

candidat sau altul este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont 

că, membrul CSM are şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru 

soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa CSM.  

Ca urmare a analizei activității profesionale, a integrității judecătorului, în 

rezultatul procedurii de votare, cu votul unanim al membrilor prezenți la ședință, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune Preşedintelui Republicii 

Moldova numirea, prin transfer, a judecătorului Caraman Sergiu de la Judecătoria 

Soroca în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, sediul Criuleni.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

prevederilor art. 20 alin. (1), (3) și (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

art. 4, 17, 20 alin. (1), (31 ), (4) și art. 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a 

domnului Caraman Sergiu în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni. 

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei Hotărâri și proiectul de decret se expediază Președintelui 

Republicii Moldova și Hotărârea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

http://www.csm.md/

