
 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR 
 

H O T Ă R Â R E 

15 martie 2019                                                                                       mun. Chișinău 

Nr. 53/04 
 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 
 

Președintele ședinței Colegiului            Liliana CATAN 

pentru selecția și cariera judecătorilor 
 

Membrii Colegiului                      Nicolae CRAIU 

               Xenofon ULIANOVSCHI 

                                                                                         Valeriu BAEȘU 

                                                                                         Feodor BRIA 

                                                                                         Alexandru SOSNA 
 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de judecătorul Vadim 

Belous, care solicită promovarea în funcție administrativă - președinte al Judecătoriei 

Soroca, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 56/3 din 05 februarie 

2019, materialele în privința judecătorului Vadim Belous au fost expediate Colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru promovare în funcție administrativă a instanței judecătorești. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a judecătorului Vadim Belous 

criteriilor prevăzute la cap. I, IV pct. 13 şi 14 din Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1540-II din 27 iunie 2000, Vadim Belous, a fost numit în 

funcția de judecător la Judecătoria Soroca, pe un termen de 5 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 139-IV din 14 iulie 2005, 

numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, iar la 09 

noiembrie 2011 și respectiv 11 iulie 2016 prin Decretele Președintelui Republicii 

Moldova nr. 355-VI și nr. 2194-VI a fost numit în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Soroca pentru două mandate consecutiv. 

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

Belous a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou creată Judecătoria 

Soroca, începând cu 01 ianuarie 2017. Potrivit Decretului Președintelui Republicii 



 

Moldova nr. 171-VIII din 11mai 2017, Belous Vadim a fost numit în funcția de 

vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de 4 ani. 

La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, 

Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului, Colegiul 

de evaluare prin Hotărârea nr. 84/10 din 20 octombrie 2018, i-a acordat calificativul 

,,foarte bine”, echivalentul a 55 (cincizeci și cinci) puncte, conform pct. 14 lit. a) din 

Regulament. 

Potrivit informației din 07 martie 2019, oferite de către Colegiul disciplinar din 

cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că judecătorul pe parcursul 

ultimilor doi ani de activitate nu a fost sancționat disciplinar. 

În conformitate cu prevederile pct. 14 lit. b) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, abilitățile 

judecătorului pentru ocuparea funcției solicitate se verifică de Colegiu prin interviul 

asupra opiniei acestuia asupra practicii judiciare, etc., iar punctajul maxim nu va 

depăși 5 puncte. 

Urmare a intervievării candidatului, Colegiul apreciază criteriul respectiv cu 5 

(cinci) puncte. 

La dosarul personal nu au fost anexate materiale confirmative privind 

activitatea didactică sau științifică, motiv pentru care, în corespundere cu pct. 14 lit. c) 

al Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor Vadim Belous se apreciază cu 0 (zero) puncte. 

Conform certificatului de cazier privind integritatea profesională nr. 20/564 cip 

din 11 februarie 2019, Colegiul remarcă că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 

(8) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Vadim Belous nu a fost supus 

testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

Colegiul de selecție reține că, la materialele dosarului au fost anexate informații 

ce confirmă activitatea candidatului în funcții administrative, or, anterior judecătorul a 

deținut funcția de vicepreședinte de instanță, potrivit Decretelor Președintelui enunțate 

supra, cît și a exercitat interimatul funcției de președinte de instanță, conform 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 150/7 din 15.03.2016 și nr. 350/15 

din 17.05.2016, motiv pentru care în conformitate cu prevederile pct.14.lit.d) al 

Regulamentului, Colegiul apreciază criteriul în cauză cu 3 (trei) puncte. 

Candidatul a confirmat prin acte corespunzătoare implicarea sa în activități ce 

țin de administrarea instanței astfel încât, potrivit ordinului nr. 33 din 10.06.2014 și 

respectiv 126 din 15.12.2014 cu privire la modificarea componenței comisiei de 

evaluare a performanțelor colective, în calitate de Președinte al comisiei a fost 

desemnat Vadim Belous, iar în baza Ordinului nr. 88 din 11.09.2014 și respectiv nr. 

81 din 27.02.2017 - a fost desemnat în calitate de președintele comisiei de disciplină 

în cadrul Judecătoriei Soroca. Prin Ordinul nr. 36 din 25.05.2015 a fost desemnat în 



 

calitate de președinte al comisiei permanente de lucru pentru expertiza documentelor, 

prin ordinul 95 din 10.08.2015 – membru al comisiei de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante, ulterior prin Ordinul nr. 117 din 12.10.2015 fiind desemnat 

în calitate de președinte a comisiei respective. Potrivit Ordinului nr. 9 din 18.01.2016 

a fost desemnat în calitate de vicepreședinte a comisiei pentru situații excepționale a 

Judecătoriei Soroca, criteriu apreciat în conformitate cu prevederile pct.14.lit.e) al 

Regulamentului cu 5 (cinci) puncte. 

Ținând cont de funcția la care aspiră, Vadim Belous a elaborat un plan de 

activitate a Judecătoriei Soroca pe următorii 4 ani, și în corespundere cu prevederile 

pct. 14 lit. f) din Regulament Colegiul atribuie candidatului pentru acest criteriu cu 4 

(patru) puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului 

judecătorul Vadim Belous a acumulat 72 (șaptezeci și două) puncte conform 

următorului calcul: 55+5+0+3+5+4= 72 puncte. 

Astfel, în baza celor expuse, cu votul unanim al membrilor, Colegiul pentru 

selecția și cariera judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 și 11 din 

Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite candidatura judecătorului Vadim Belous pentru promovare în 

funcţie administrativă - președinte la Judecătoria Soroca, cu 72 (șaptezeci și două) 

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/         Xenofon ULIANOVSCHI 

                                                             /semnătura/           Valeriu BAEȘU  

                                                            /semnătura/            Feodor BRIA                   

                                                          /semnătura/              Alexandru SOSNA  

 

 


