
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor judecători/solicitanţi la funcţia de judecător de remitere a 

materialelor Colegiului de selecţie/Institutului Naţional al Justiţiei pentru o eventuală 

promovare/numire în funcţie 

07 iulie 2015           mun. Chişinău 

nr. 531/21 

 Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor judecători/solicitanţi la funcţia 

de judecător de remitere a materialelor Colegiului de selecţie/Institutului Naţional al 

Justiţiei pentru o eventuală promovare/numire în funcţie, audiind informaţia domnului 

Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile solicitanţilor la 

funcţia de judecător Beşelea Eugeniu, Carmanschi Sergiu şi Costiuc Ana prin care 

solicită expedierea materialelor în privinţa sa la Institutul Naţional al Justiţiei pentru 

susţinerea examenului de capacitate şi/sau la Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor. 

 Totodată, la Consiliu a mai parvenit cererea judecătorului Curţii de Apel Cahul, 

Dimitriadi Tatiana, privind admiterea pentru participare la concursul pentru suplinirea 

funcţiei vacante de preşedinte la Curtea de Apel Cahul. 

 Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544- 

XIII din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare: ,,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 şi a Legii nr. 154 din 5 iulie 2012, 

privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor 

CSM.” 

 În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii reţine că anterior, Colegiul de 

evaluare a performanţelor prin hotărîrea nr. 47/4 din 28 martie 2014, a acordat 

judecătorului Dimitriadi Tatiana, calificativul „foarte bine”. 

 În conformitate cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 154 din 5 iulie 2012, privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi pct.5 din Regulamentul cu 

privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor 

în cazul în care în ultimii 2 ani judecătorul a fost supus evaluării periodice sau 

extraordinare evaluarea extraordinară în privinţa acestuia nu se va efectua, din care 

considerente materialele în privinţa judecătorului Dimitriadi Tatiana urmează a fi 

expediate la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorului. 

 Totodată, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012, privind selecţia, 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor stabileşte competenţa de examinare a 

dosarelor candidaţilor la funcţia de judecător, pentru Colegiul de selecţie şi cariera 

judecătorilor, iar alin. (2) al articolului menţionat anterior stipulează, că ,,În procesul 

de selecţie a candidaţilor vizînd numirea, pentru prima dată, în funcţia de judecător, 



colegiul pentru selecţie va ţine cont, în mod obligatoriu, de rezultatele examenului 

susţinut în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei”.  

 În această ordine de idei, Consiliul reţine că solicitanţii la funcţia de judecător 

Beşelea Eugeniu şi Carmanschi Sergiu au înaintat cererile, în baza vechimii muncă pe 

care o deţin, din care considerente va expedia materialele în privinţa lor la Institutul 

Naţional al Justiţiei pentru susţinerea examenului de capacitate şi la Colegiul pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor pentru realizarea procedurilor de selectare. 

 Cu referire la candidatura solicitantului Costiuc Ana, se reţine că dînsa este 

absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, motiv pentru care materialele în privinţa 

sa urmează a fi expediate la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea 

selectării. 

 În lumina celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de 

prevederile art. 6 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 5 alin. (2) 

şi art. 13 alin. (5) din Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor, şi art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se admite cererea judecătorului Curţii de Apel Cahul, Dimitriadi Tatiana, cu 

remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor în vederea selectării pentru suplinirea funcţiei de preşedinte la 

Curtea de Apel Cahul. 

 2. Se admit cererile solicitanţilor la funcţia de judecător Beşelea Eugeniu şi 

Carmanschi Sergiu cu remiterea materialelor la Institutul Naţional al Justiţiei pentru 

susţinerea examenului de capacitate şi la Colegiul pentru selecţie şi cariera 

judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accedere în funcţia 

de judecător. 

 3. Se admite cererea solicitantului la funcţia de judecător, Costiuc Ana, cu 

remiterea materialelor la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea 

realizării procedurilor de selectare pentru accedere în funcţia de judecător. 

 4. Copia prezentei hotărîri se expediază Institutului Naţional al Justiţiei şi se 

publică pe pagina web. 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Magistraturii             Victor Micu

  


