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         Examinând în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Guzun Corneliu,  care solicită promovarea în funcţie administrativă . 
 

C O N S T A T Ă :  
 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/1 din 16 ianuarie 

2018, materialele în privinţa judecătorului Guzun Corneliu au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de 

selectare pentru promovarea în funcţie administrativă – vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere candidatului criteriilor prevăzute la 

capitolele I, III şi IV din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 

transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele.  

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, în baza Decretului Preşedintelui 

Republicii Moldova nr.1540-VII, din 24 aprilie 2015, Corneliu Guzun a fost numit pe 

un termen de 5 ani în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, Prin 



Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 considerîndu-se judecător al 

judecătoriei nou formate – Chișinău.  

În conformitate cu prevederile pct. 12 lit. a) din Regulamentul nominalizat, 

pentru fiecare an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va 

oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte. 

Dat fiind faptul, că Guzun Corneliu a fost numit în funcția de judecător la 24 

aprilie 2015, vechimea totală în funcţia de judecător constituie 3 ani, respectiv 

Colegiul apreciază vechimea în muncă cu 6 (șase) puncte.   

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

Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului Guzun 

Corneliu, prin Hotărârea nr. 24/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de evaluare i-a acordat 

calificativul ,,excelent” echivalentul a 20 (douăzeci) puncte, conform pct. 12 lit. b) 

din Regulament. 

Potrivit informaţiei oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul nu a fost sancţionat disciplinar. 

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională, Colegiul 

remarcă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(8) din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, Guzun Corneliu nu a fost supus testului de integritate 

profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.  

Judecătorul are o publicație în revista științifică a Universității de Stat din 

Moldova nr. 3 (63) din 2013 Considerații generale privind răspunderea civilă 

delictuală obiectivă, (fapt confirmat prin xerocopia revistei anexată la dosar).   

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

din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a 

judecătorilor Colegiul apreciază activitatea judecătorului în domeniul științifico-

didactic cu 5 (cinci) puncte.  

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea personală 

pentru promovarea în funcţie administrativă – vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, 

care a fost anexată la materialele dosarului personal.  

În acest sens, se reţin următoarele argumente motivante expuse de către 

candidat: experiența acumulată în funcția de judecător, respectarea deontologiei şi 

eticii funcţiei deţinute, inclusiv a funcţiei administrative (prin exercitarea 

interimatului).  

Respectiv, Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 5 

(cinci) puncte. 

Potrivit p. 15 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 

transferare a judecătorilor, candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de 

instanţa urmează a fi apreciaţi sub aspectul capacităţilor manageriale, de control şi 

conducere. 



Guzun Corneliu a elaborat şi prezentat un plan de activitate a Judecătoriei 

Chișinău, sediul Rîșcani pentru următorii 4 ani (2018-2022), pentru care fapt, în 

corespundere cu prevederile pct. 15 lit. a) din Regulament, Colegiul atribuie 

candidatului pentru acest criteriu 5 (cinci) puncte.  

Judecătorul participă la activităţi ce ţin de administrarea instanţei - membru și 

președinte al Comisiei de concurs pentru funcțiile publice din cadrul Judecătoriei 

Chișinău ( confirmat prin Ordinele nr.7 din 16.01.2018 și respectiv nr. 9 din 

25.01.2018, pentru care, în conformitate cu prevederile pct. 15 lit. b) din Regulament, 

Colegiul apreciază candidatul cu 5 (cinci) puncte.  

Cu referire la activitatea anterioară în funcţii administrative, Colegiul reţine că 

Guzun Corneliu a exercitat interimatul funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău, sediul Rîșcani pe timpul lipsei Președintelui și vicepreședintelui, pentru care 

fapt, în corespundere cu prevederile pct. 15 lit. d) din Regulament Colegiul atribuie 2 

(două) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, Guzun Corneliu a acumulat 48 (patruzeci și opt) puncte 

conform următorului calcul: (6+20+5+5+5+5+2)=48 (patruzeci și opt) puncte. 

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 performanţelor şi cariera judecătorilor, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

          1. Se admite candidatura judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani 

Guzun Corneliu pentru promovarea în funcţie administrativă.   

          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. 

 

Preşedintele Colegiului                     /semnătura/                                   Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului                          /semnătura/                       Xenofon Ulianovschi 

                                                           /semnătura/                                    Nicolae Craiu 

                                                          /semnătura/                                      Mihail Macar 

                                                         /semnătura/                   Cristina Malai (Ţurţurica) 

                                                        /semnătura/                                       Valeriu Baeșu 



Copia corespunde originalului 

Președintele Colegiului pentru selecția  

și cariera judecătorilor                                                                           Liliana Catan 

 


