
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA Şl CARIERA JUDECĂTORILOR 
 

HOTĂRÎRE 
 

22 decembrie 2017                        mun. Chişinău 

nr. 139/24 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Preşedintele Colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor                             Liliana Catan 

Membrii Colegiului                               Nicolae Craiu 

            Alexandru Gheorghieș  

                          Mihail Macar  

                        Serghei Ţurcan 

       Cristina Malai (Ţurţurica) 
 

Examinând în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către Dragulean 

Irina care solicită admiterea pentru participarea la concursurile pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de judecător, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 
 

CONSTATĂ: 
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 578/26 din 05 septembrie 

2017, materialele în privința lui Dragulean Irina au fost expediate Colegiului pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

accederea în funcţia de judecător.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii Irinei Dragulean 

criteriilor prevăzute de Capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul reţine următoarele: 

La materialele dosarului personal au fost anexate copiile autentificate ale 

buletinului de identitate, diplomei de licenţă în drept, de master în drept, atestatul 

Institutului Naţional al Justiţiei de absolvire a cursurilor de formare iniţială a 

candidaţilor la funcţia de judecător, cazierul judiciar şi certificatul medical, acte ce 

confirmă corespunderea solicitantului   condiţiilor impuse de pct. 9 al Regulamentului 

cu privire la criteriile de selecţie promovare şi transferare a judecătorilor.  

La 31 martie 2017  Dragulean Irina a absolvit cursurile de formare iniţială a 

candidaţilor la funcţia de judecător obţinând media generală 8,78 (opt şaptezeci şi opt), 

fapt confirmat prin Atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţie seria IJ nr. 

00166 şi conform pct. 10 lit. a) din Regulamentul nominalizat solicitantul se apreciază 

cu 23 (douăzeci şi trei) puncte.  

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, Dragulean Irina a început activitatea 

în calitate de grefier la Judecătoria Edineţ la 13.09.2010. La 08.04.2013 a fost 

promovată în funcţia de asistent judiciar, unde a activat până la 29.09.2015, iar în 

perioada 01.10.2015 – 31.03.2017, a urmat cursurile de formare inițială a candidaților 



la funcția de judecător din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. Ulterior, la 

31.03.2017 a fost reîncadrată în funcţia de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei 

Edineţ, unde a activat până la 06.04.2017 şi de la 10.04.2017 şi până în prezent, 

activează în calitate de asistent judiciar al Grefei Curţii Supreme de Justiţie.   

Prin urmare, vechimea totală în funcţie de specialitate juridică constituie 7 ani şi 

3 luni. După cum rezultă din pct. 10 lit. b) al Regulamentului, fiecare an de vechime în 

muncă echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi 

plafonul de 10 puncte. 

Aşadar, Colegiul apreciază vechimea în funcţiile de specialitate juridică a 

solicitantului cu 7 (şapte) puncte. 

Ţinând cont de caracterul activităţii în funcţiile de specialitate juridică pe care 

le-a deţinut candidatul. Colegiul le apreciază cu 5,5 (cinci şi cinci zecimi) puncte, 

corespunzător următorului calcul: 5 puncte pentru fiecare an de activitate în funcții de 

specialitate juridică prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului (5 ani şi 9 luni în funcţie de grefier şi asistent judiciar) și 0,5 puncte 

pentru fiecare an de activitate în alte funcții de specialitate juridică (cursurile de 

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

Justiţiei).  

La materialele dosarului este anexat certificatul de perfecţionare prin care se 

confirmă cunoştinţele solicitantului în domeniul tehnologiilor informaţionale (MS 

WORD, Excel, capacitatea de a naviga pe Internet şi de a utiliza poşta electronică), din 

care considerent Colegiul acordă 5 (cinci) puncte. 

Cu referire la cunoaşterea de către solicitant a limbilor de lucru ale Curţii 

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

anexat certificatul eliberat de „Quo Vadis" din 12.04.2017 prin care se atestă că  Irina 

Dragulean a frecventat cursuri de limbă engleză şi o posedă la nivelul Al, motiv pentru 

care Colegiul apreciază criteriul respectiv cu 3 (trei) puncte.  

Dragulean Irina nu deține grad ştiinţific, nu are experienţă didactică și nu a 

publicat articole științifice, deaceea Colegiul, în conformitate cu prevederile pct. 10, 

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

judecătorilor, apreciază activitatea candidatului în domeniul științifico-didactic cu 0 

(zero) puncte. 

Potrivit pct. 10 lit. g) din Regulament, abilităţile adecvate funcţiei de judecător 

(integritate, corectitudine, capacitate analitică etc.), urmează a fi apreciate de către 

Colegiu în baza caracteristicilor de personalitate de la locul de muncă sau studii, de 

la personalităţi notorii în ţară şi peste hotare, interviului candidatului, hotărârii CSM 

cu privire la avizul consultativ al organului de verificare şi certificatului de cazier 

privind integritatea profesională a candidatului. 

În acest sens, Colegiul reţine că, candidatul a fost recomandat de către 

Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Valeriu Doagă, Petru Moraru, Dumitru Mardari, 

Judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Alexandru Spoială, iar caracteristica de 

personalitate a fost eliberată de Judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, Ala Cobăneanu 

şi Directorul Institutului Naţional de Justiţie, Diana Scobioală. 



Potrivit acestor acte, Dragulean Irina este o persoană cu un înalt nivel de 

pregătire profesională, cu vaste cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii Europene 

ale Drepturilor Omului, cu spirit de iniţiativă, exemplară, onestă, perseverentă. La 

capitolul integritatea candidatului, în conformitate cu hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 713/31 din 31 octombrie 2017, candidatul la funcţia de judecător, 

Dragulean Irina a fost considerată compatibilă cu interesele funcţiei publice.        

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională, nu a fost supusă 

testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

Astfel, conform criteriilor analizate supra, Colegiul apreciază solicitantul cu 15 

(cincisprezece) puncte.  

La motivarea expusă în scris şi susţinută verbal de către Dragulean Irina, 

Colegiul reţine în calitate de argumente justificative: manifestarea interesului sporit 

pentru funcţia de judecător, responsabilitatea faţă de activitatea profesională, 

autoperfecţionarea, exigenţa şi principialitatea. 

Motivarea personală şi interviul candidatului se apreciază de către Colegiu cu 20 

(douăzeci) puncte. 

Astfel, în rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării solicitantului şi 

audierii motivării personale, doamna Dragulean Irina a acumulat 78,5 (șaptezeci, opt) 

puncte, conform următorului calcul: (23+7+5,5+5+3+0+15+20) = 78,5 puncte.  

Potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie promovare şi 

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

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

În baza celor expuse, prin 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se admite candidatura doamnei Dragulean Irina pentru participare la 

concursul în vederea suplinirii funcţiilor 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 şi adoptare. 

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

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

Preşedintele Colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor   Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului      Nicolae Craiu 

Alexandru Gheorghieș  

Mihail Macar  

Serghei Turcan 

Cristina Malai (Ţurţurica) 



 

 


