
 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR 

 

H O T Ă R Â R E 

06 octombrie 2017                                 mun. Chișinău 

Nr. 118/19 

 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

      

Președintele ședinței Colegiului                    Liliana CATAN 

pentru selecția și cariera judecătorilor 

 

Membrii Colegiului                                 Nicolae CRAIU 

                Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                Serghei ȚURCAN 

                          Cristina MALAI (ȚURȚURICA) 

                                                                                    

 Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către domnul 

Ciubotaru Eugeniu care solicită admiterea pentru participarea la concursul pentru 

suplinirea funcției vacante de judecător, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

 Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 484/22 din 11 iulie 2017 

materialele în privința domnului Ciubotaru Eugeniu au fost expediate Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru accederea în funcția de judecător. 

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii domnului Ciubotaru 

Eugeniu criteriilor prevăzute de Capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul reține următoarele: 

 La materialele dosarului personal al domnului Ciubotaru Eugeniu au fost 

anexate copiile autentificate ale buletinului de identitate, a diplomei de licență în 

drept, a atestatului de absolvire a cursurilor de formare inițială a candidaților la 

funcția de judecător, certificatul de cazier judiciar și certificatul medical, acte ce 

confirmă corespunderea solicitantului condițiilor impuse de art. 6 din Legea nr. 544 



 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și pct. 9 din Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecție promovare și transferare a judecătorilor. 

 În perioada 01 octombrie 2015 - 31 martie 2017 domnul Ciubotaru Eugeniu a 

urmat cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit cu media generală 9,08, fapt 

confirmat prin Atestatul seria IJ nr. 00161, eliberat de Institutul Naţional al Justiţiei la 

31 martie 2017. Conform pct. 10, lit. a) din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a judecătorilor, solicitantul se apreciază la acest 

criteriu cu 25 (douăzeci și cinci) puncte. 

 Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, domnul Ciubotaru Eugeniu și-a 

început activitatea de jurist la S. R. L. „Golden BAY”, unde a activat în perioada 15 

iulie 2013 – 10 decembrie 2013. În perioada 11 decembrie 2013 – 12 august 2015 

activează în calitate de specialist superior în Direcția contencios, Direcția generală 

agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției Republicii Moldova. În perioada 

01 octombrie 2015 - 31 martie 2017 domnul Ciubotaru Eugeniu a urmat cursurile de 

formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Naţional 

al Justiţiei. Din data de 29 mai 2017 până în prezent activează în calitate de asistent 

judiciar în cadrul Secretariatului Curții de Apel Chișinău. Prin urmare, vechimea 

totală în funcție de specialitate juridică constituie 4 ani. Pct. 10, lit. b) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor stipulează că „Fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, 

însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 10 puncte”. Prin 

urmare, Colegiul apreciază vechimea în funcțiile de specialitate juridică a 

solicitantului cu 4 (patru) puncte. 

 În ceea ce privește caracterul activității în funcțiile de specialitate juridică pe 

care le-a deținut domnul Ciubotaru Eugeniu, în conformitate cu prevederile pct. 10, 

lit. c) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor, Colegiul îl apreciază cu 1,5 (unu și cinci zecimi) puncte, 

corespunzător următorului calcul: câte 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate în 

funcții de specialitate juridică neprevăzute la alin. (2) al art. 6 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului (total trei ani compleți de activitate în calitate de jurist, 

specialist superior și audient al cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția 

de judecător). 

 La materialele dosarului este anexat Certificatul eliberat de către Institutul 

Național al Justiției prin care se certifică faptul că dl Ciubotaru Eugeniu, în perioada 

octombrie – decembrie 2016, a urmat cursul „Utilizarea tehnologiilor informaționale 



 

în domeniul profesional”, organizat de Institutul Național al Justiției, din care 

considerent Colegiul, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. d) din Regulamentul 

cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, acordă 5 

(cinci) puncte. 

 Cu referire la cunoașterea de către solicitant a limbilor de lucru ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului, Colegiul constată că la materialele dosarului este 

anexat Certificatul eliberat de către Institutul Național al Justiției și Instituțiile private 

de învățământ „Liceele teoretice „Orizont””, prin care se confirmă faptul că dl 

Ciubotaru Eugeniu în perioada noiembrie 2015 – mai 2016 a urmat cursuri de limbă 

engleză la nivel avansat, organizate de Institutul Național al Justiției în parteneriat cu 

Liceele teoretice „Orizont”. În conformitate cu prevederile pct. 10, lit. e) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor, Colegiul apreciază cunoașterea de către solicitant a limbilor de lucru ale 

Curţii Europene a Drepturilor Omului cu 5 (cinci) puncte. 

 Colegiul a constatat că domnul Ciubotaru Eugeniu nu deține grad ştiinţific, nu 

are experienţă didactică și nu a publicat articole științifice. Având în vedere cele 

menționate, Colegiul, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. f) din Regulamentul 

cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, apreciază 

activitatea domnului  Ciubotaru Eugeniu în domeniul științifico-didactic cu 0 (zero) 

puncte. 

 Potrivit pct. 10, lit. g) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul apreciază caracteristicile de 

personalitate și abilităţile adecvate funcţiei de judecător ale candidatului în baza 

referințelor de la locul de muncă, a personalităţilor notorii, prin interviu şi prin avizul 

organului de verificare.  

Colegiul reține că domnul Ciubotaru Eugeniu a fost recomandat la funcţia de 

judecător de către dna Angela Bostan, judecătorul Curții de Apel Chișinău, dl 

Vladislav Clima, judecătorul Curții de Apel Chișinău, dna Elena Belei, doctor în 

drept, conferențiar universitar, șefa Departamentului drept procedural, Facultatea de 

Drept, Universitatea de Stat din Moldova, iar caracteristica de personalitate a fost 

semnată de către dna Diana Scobioală, directorul Institutului Național al Justiției.  

Potrivit referinței semnate de către dna Angela Bostan, domnul Ciubotaru 

Eugeniu pe parcursul activității sale s-a manifestat ca o persoană bine pregătită din 

punct de vedere profesional, dispune de o bază teoretică temeinică și aptitudini de 

aplicare în practică a acestora. Deține spirit de inițiativă, este modest, punctual, 

responsabil, are capacitatea de a face față oricărei provocări. 



 

Dna Elena Belei menţionează ca domnul Ciubotaru Eugeniu a demonstrat că 

are o temeinică pregătire teoretică și practică, dând dovadă de abilități concrete de a 

soluționa chiar și cele mai dificile spețe juridice. Calitățile care îl caracterizează sunt: 

pasiune pentru muncă, perseverență, interes pentru ceea ce face, spirit adaptabil în 

munca de echipă, corectitudine, sinceritate, moralitate ireproșabilă.  

Dl Vladislav Clima remarcă că domnul Ciubotaru Eugeniu pe durata activității 

sale a avut un comportament corect și echilibrat, fiind o persoană competentă și abilă 

din punct de vedere profesional, reușind să exceleze în toate activitățile în care se 

implică, dând dovadă de altruism și cumsecădenie. 

Dna Diana Scobioală menționează că domnul Ciubotaru Eugeniu pe parcursul 

instruirii nu a înregistrat abateri disciplinare, conduita sa fiind conformă normelor 

regulamentare. A finalizat cu succes cursul de formare inițială.  

La capitolul integritatea candidatului, Colegiul menţionează că, în conformitate 

cu hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 625/28 din 19 septembrie 2017, 

dl Ciubotaru Eugeniu a fost considerat compatibil cu interesele funcţiei de judecător.  

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională nr. 20/2-

2986cip din 02 octombrie 2017, Colegiul remarcă faptul că, în conformitate cu 

prevederile art. 9, alin. (8) din Legea cu privire la statutul judecătorului, domnul 

Ciubotaru Eugeniu nu a fost supus testului de integritate profesională de către Centrul 

Naţional Anticorupţie. 

Astfel, ca urmare a analizării referințelor, caracteristicilor și recomandărilor 

prezentate, Colegiul apreciază solicitantul Ciubotaru Eugeniu cu 12 (douăsprezece) 

puncte. 

 La motivarea expusă în scris și susținută verbal de către Ciubotaru Eugeniu, 

Colegiul reține în calitate de argumente justificative următoarele: deţinerea 

cunoștințelor și abilităților practice pentru activarea în domeniu, rezistența la stres, 

imparțialitatea, integritatea, corectitudinea, responsabilitatea.   

 Respectiv, pentru motivarea personală și interviu solicitantul Ciubotaru 

Eugeniu, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. h) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, a acumulat 18 

(optsprezece) puncte. 

 Așadar, în rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării solicitantului 

și audierii motivării personale, domnul Ciubotaru Eugeniu a acumulat 70,5 (șaptezeci 

și cinci zecimi) puncte conform următorului calcul: 25+4+1,5+5+5+0+12+18= 70,5 

(șaptezeci și cinci zecimi) puncte. 



 

 Potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție promovare și 

transferare a judecătorilor, pentru admiterea la concursul pentru suplinirea funcției de 

judecător, candidatul trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. 

 Astfel, în baza celor expuse, prin vot unanim, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 și 11 din Legea nr. 154 cu 

privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admite candidatura domnului Ciubotaru Eugeniu pentru participare la 

concursul în vederea suplinirii funcției vacante de judecător. 

 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 și adoptare. 

 3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii și se expediază persoanei vizate. 

 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor                     Liliana CATAN 

  

 

Membrii Colegiului pentru  

selecția și cariera judecătorilor                               Nicolae CRAIU 

                 Alexandru GHEORGHIEȘ 

                                Serghei ȚURCAN 

                          Cristina MALAI (ȚURȚURICA) 

  


