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Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în componenţa: 

 

Preşedintele şedinţei                         Liliana Catan 

 

Membrii Colegiului        Mihail Macar  

                     Nicolae Craiu 

                                                                            Xenofon Ulianovschi 

                             Valeriu Baeșu 

 

Examinând în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către Teleucă 

Stelian, judecător la Curtea de Apel Chișinău care solicită promovarea în funcţia de 

judecător la o instanţă judecătorească superioară - Curtea Supremă de Justiție, 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor,  

 

CONSTATĂ:      

 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.224/11din 25 aprilie 

2018, materialele în privinţa judecătorului Teleucă Stelian au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de 

selectare pentru promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească 

ierarhic superioară.   

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii  lui Stelian Teleucă 

criteriilor prevăzute la capitolul I, III din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele.  

Conform inscrierilor din carnetul de muncă, a fost numit în funcţia de judecător 

la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău pe termen de cinci ani la 01.02.2006 prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.442-IV,  prin Decretul Preşedintelui 



Republicii Moldova nr.17-VI din 26.01.2011  a fost numit în funcţia de judecător 

până la atingerea plafonului de vârstă la aceeași instanță.  

La 03 decembrie 2014 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1391 

-VII Teleucă Stelian este numit prin transfer judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Dat fiind faptul că, Stelian Teleucă a fost numit în funcția de judecător la 

01.02.2006,vechimea totală în funcţia de judecător constituie  12 ani 4 luni.  

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului, poate candida la funcţia de judecător al 

Curţii Supreme de Justiție persoana cu o vechime în muncă în funcţia de judecător de 

cel puţin 10 ani, deaceea Colegiul apreciază vechimea în funcția de judecător a  lui 

Teleucă Stelian cu 4 (patru) puncte. 

Prin hotărârea nr. 104/13 din 27.10.2017, Colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor a apreciat activitatea în calitate de judecător a judecătorului cu 

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, în perioada  mai 2016 –  mai 2018,  Stelian 

Teleucă nu a fost sancţionat disciplinar.     

La dosarul personal au fost anexate materiale confirmative privind experiența 

didactică, fiind formator INJ la modulul judecarea în prima instanță a unor categorii 

de cauze penale, membru al grupului de lucru constituit de MJ RM  pentru elaborarea 

politicilor de dezvoltare a mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, in perioada 

11.09.2015 – 19.01.2018 este membru al Colegiului Disciplinar de pe lînă CSM,  ales 

de către AGJ din partea Curților de Apel (toate fiind confirmate prin ordine, Hotărîri  

etc.), ceea ce conform pct. 12 lit. d) din Regulament se apreciază cu 5 (cinci )puncte. 

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea personală 

pentru promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară – Curtea Supremă 

de Justiție, care a fost anexată la materialele dosarului personal.  

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

către candidat: experienţa profesională obținută în anii de activitate în instanța de fond 

și dorința de a contribui în continuare la procesul de reformare a justiției, 

responsabilitatea, onestitatea şi corectitudinea. Respectiv, Colegiul apreciază 

candidatul pentru motivarea personală cu 4(patru) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, judecătorul Teleucă Stelian a acumulat 33 (treizeci și 

trei) puncte, conform următorului calcul: (4+20+5+4) = 33 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 S T E:    

 

1. Se admite candidatura judecătorului Teleucă Stelian pentru participare la 

concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la  Curtea Supremă 

de Justiție cu  33 (treizeci și trei) 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                                   Mihail Macar  

  Nicolae Craiu 

                                                                  Xenofon Ulianovschi 

                   Valeriu Baeșu 

                

               

               

 

Corespunde originalului: 

 

Preşedintele Colegiului              Liliana Catan 

          
 

 


