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Examinînd în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Fujenco Dmitrii, care solicită promovare la instanţa judecătorească ierarhic 

superioară, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 
 

C O N S T A T Ă :  

 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.846/37 din 19 

decembrie 2017, materialele în privinţa judecătorului Fujenco Dmitrii au fost 

expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării 

procedurilor de selectare pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic 

superioară. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii domnului 

Fujenco Dmitrii cu criteriile prevăzute la capitolul III din Regulamentul cu privire 

la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul constată 

următoarele. 

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, domnul Fujenco Dmitrii ,în 

perioada 01 septembrie 1998 pînă la data de 11 ianuarie 2008 a activat în calitate 

de ajutor de procuror în procuratura raionului Cahul.Ulterior la data de 14 ianuarie 

2008,prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1436 din data de 24 

decembrie 2007 fost numit pe un termen de 5 ani în funcţia de judecător la 

judecătoria Cahul. 

La 31 octombrie 2012, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

346-VII, Fujenco Dmitrii a fost numit în funcţia de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. 



 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. 

Domnul Fujenco Dmitrii a fost numit în funcţia de judecător la data de 24 

decembrie 2007 (Decretul nr. nr.1436), prin urmare vechimea totală în funcţia de 

judecător constituie 10 ani 2 luni. Avînd în vedere că, pragul minim impus de Lege 

necesar pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de 

nivelul Curţii de Apel  este de 6 ani,vechimea în funcţie de judecător a candidatului 

î-l depăşeşte cu 4 ani 2 luni, respectiv Colegiul apreciază  vechimea în muncă cu 8 

(opt) puncte.  
La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de 

judecător, Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor 

judecătorului, Fujenco Dmitrii, prin Hotărîrea nr. 114/7 din 07 octombrie 2016, 

Colegiul de evaluare i-a acordat calificativul ,, foarte bine” echivalentul a 30 

(treizeci) de puncte, conform pct. 12 lit. b) din Regulament. 

Totodată, la capitolul integritatea candidatului, Colegiul consideră necesar să 

menţioneze că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 947/38 din 08 decembrie 2015, judecătorul Fujenco Dmitrii a fost considerat 

compatibil cu interesele funcţiei publice. 

Potrivit informaţiei oferite de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Fujenco Dmitrii pe parcursul 

ultimului an de activitate nu a fost sancţionat disciplinar. 

La aprecierea criteriului „cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene 

a Drepturilor Omului” stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului, Colegiul pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor reţine că, la materialele dosarului personal al 

candidatului, nu au fost anexate careva certificate sau documente corespuzătoare.  

Avînd în vedere aceste considerente, Colegiul apreciază cunoştinţele 

candidatului pentru criteriul în cauză cu 0 (zero) puncte.  

La materialele dosarului lipsesc documente ce ar confirma deţinerea de catre 

solicitant a gradului stiintific,experienţei didactice şi publicarea articolelor 

tematice. 

La acest capitol,în baza celor menţionate Colegiul apreciază activitatea 

domnului Fujenco Dmitrii în domeniul ştiinţifico-didactic cu 0 (zero) puncte. 

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea 

personală pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de 

nivelul Curţii de Apel  care a fost anexată la materialele dosarului personal. 

În această ordine de idei, se reţin următoarele argumente motivante expuse 

de către candidat: experienţa profesională acumulată pe parcursul a 19 ani de 

activitate în sistemul judecătoresc în diferite funcţii,inclusiv mai mult de 10 ani 

numai în funcţia de judecător, disciplina personală, responsabilitatea, onestitatea şi 

corectitudinea.Tendinţa spre autopefecţionare continuă.  

Respectiv, Colegiul apreciază candidatul pentru motivarea personală cu 25 

(douăzeci şi cinci) puncte. 



În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, domnul Fujenco Dmitrii a acumulat 63 (şaizeci şi 

trei) puncte, conform următorului calcul: 8+30+0+0+25=63 (şaizeci şi trei). 

 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 Fujenco Dmitrii pentru participare la 

concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de 

nivelul Curţii de Apel. 

2.  Hotărîrea 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 hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

 

 

      Preşedintele Colegiului                                        Liliana Catan 

 

      Membrii Colegiului                                                                         Nicolae Craiu 

                                                                                                 Alexandru Gheorghieş 

                                                                                                               Mihail Macar

                                                                                  Cristina Malai (Ţurţurica)  

 

 

 

 

 


