
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA Şl CARIERA JUDECĂTORILOR 
 

HOTĂRÂRE 
 

18 mai 2018                                     mun. Chişinău 

nr. 28/06 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

Preşedintele Colegiului:                                                              Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului:                         Nicolae Craiu 

                    Mihail Macar 

        Xenofon Ulianovschi  

  Cristina Malai (Ţurţurica) 

          Valeriu Baeșu 

Examinând în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către Ganganu 

Maria 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. 244/12 din 8 mai 2018, 

materialele în privința lui Ganganu Maria 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 doamnei Ganganu 

Maria 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 30 martie 2018 Ganganu Maria a absolvit cursurile de formare iniţială a 

candidaţilor la funcţia de judecător obţinând media generală 9,28 (nouă şi douăzeci și 

opt), fapt confirmat prin Atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţie seria 

IJ nr. 00179 şi conform pct. 10 lit. a) din Regulamentul nominalizat solicitantul se 

apreciază cu 25 puncte.   

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, doamna Ganganu Maria şi-a început 

activitatea în calitate de specialist, asigurarea activității secției evidență și 

documentare procesuală. Gestionarea cauzelor contravenționale la Judecătoria 

Hîncești la 15 martie 2005. La 02.03.2009 a fost transferată în funcţia de specialist 



coordonator relații cu publicul și mass-media la aceeaşi instanţa, ulterior, la 

25.04.2012 transferată în funcţia de grefier, unde a activat până la 03.12.2012, când a 

fost transferată, în aceiași instanță, la funcția de specialist principal serviciul resurse 

umane, iar din 01.01.2014 până la 18 mai 2018 (de la 03.10.2016 până la 31.03.2018 

activitatea suspendată), transferată, în aceiași instanță, în calitate de asistent judiciar. 

În perioada 01.10.2016 – 30.03.2018, Ganganu Maria a urmat cursurile de 

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

al Justiției, iar la 31.03.2018 a fost reîncadrată în funcţia de asistent judiciar în cadrul 

Judecătoriei Hîncești, unde activează până în prezent.   

Prin urmare, vechimea totală în funcţie de specialitate juridică constituie 11 ani 

şi 7 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 5 puncte. 

Aşadar, Colegiul apreciază vechimea în funcţiile de specialitate juridică a 

solicitantului cu 5 (cinci) puncte. 

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

le-a deţinut candidatul, Colegiul le apreciază cu 3,8 (trei şi opt zecimi) puncte, 

corespunzător următorului calcul: 0,5 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 (4 ani în funcţie de grefier şi asistent judiciar) și 0,3 puncte pentru 

fiecare an de activitate în alte funcții de specialitate juridică (6 ani).  

Colegiul constată, că la dosar lipsesc acte confirmative privind deţinerea 

gradului ştiinţific sau activități didactice sau științifice, publicații etc.  

Având în vedere cele menţionate Colegiul apreciază activitatea doamnei 

Ganganu Maria în domeniul ştiinţifico-didactic cu 0 (zero) puncte. 

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

integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc., 

urmează a fi apreciate de către Colegiu în baza maximum a trei referințe de la locul 

de muncă sau studii, de la personalități notorii în țară și peste hotare, prin interviul 

candidatului la Colegiul de selecție și prin avizul organului de verificare, oferindu-se 

maximum 1 punct. 

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

Judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, Iulia Sîrcu, Vicepreşedintele Curții de Apel 

Chișinău Iurie Iordan, doctor în drept, și de doctorul în drept, conferenţiar universitar, 

Elena Belei.  

Potrivit acestor acte, Ganganu Maria este o persoană cu un înalt nivel de 

pregătire profesională, cu vaste cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei naționale și a 

Curţii Europene ale Drepturilor Omului, cu spirit de iniţiativă, exemplară, onestă, 

perseverentă. 

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională, nu a fost 

supusă testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.  

Astfel, potrivit criteriilor analizate supra, Colegiul apreciază solicitantul cu 1 

(unu) puncte. 



La motivarea expusă în scris şi susţinută verbal de către Ganganu Maria 

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 5 

(cinci) puncte. 

Potrivit pct. 10 lit. i) din Regulament, alte activități extrajudiciare, confirmate 

prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine, se apreciază cu 1 (unu) punct. 

Ganganu Maria a fost inclusă și a activat în Grupul de lucru pentru modificarea 

Instrucțiunii cu privire la ținerea manuală a lucrărilor de secretariat în judecătorii și 

curțile de apel (Hotărârea CSM nr. 247/10 din 19.03.2013) iar la 04.02.2014 CSM a 

aprobat această Instrucție și astfel, se apreciază cu 1 (unu) punct. 

Astfel, în rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării solicitantului 

şi audierii motivării personale, Ganganu Maria a acumulat 40,8 puncte (patruzeci și 

opt zecimi) puncte, conform următorului calcul: 25+5+3,8+1+5+1= 40,8 (patruzeci 

și opt zecimi) 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 26 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, 

H O T Ă R Ă S T E:  

1. Se admite candidatura lui Ganganu Maria, pentru participare la concursul 

în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător, cu 40,8 puncte (patruzeci și opt 

zecimi) puncte. 

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                                                Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului                                                                                   Nicolae 

Craiu 

                                                                                             Xenofon Ulianovschi 

                                                                                                        Mihail Macar 

                                Cristina Malai(Țurțurica) 

                                                 Valeriu Baeșu 

 


