
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATLORII
COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CARIERA JUDECATORIL'OR

H O T A R I R E

24 aprilie 2013 mun. Chis.inau
nr.12/1

In components:
Pres.edintelui Colegiului Svetlana Filincova

Membrii Ghenadie Nicolaev
Ion Ple§ca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet
Oleg Balan

Examinind, in s,edinta publica dosarul domnului Galus.ceac Eduard, candidat la
functia de judecator la Judecatoria Ris.cani, rnun. Chi§inau, Colegiul pentru selectia §i
carierajudecatorilor,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 200/8 din 05 martie 2013

materialele in privinta dlui Galus.ceac Eduard au fost remise la Colegiul pentru selectia
§i carierajudecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute
de art. 9 5! 10 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare §i promovare a
judecatorilor, Colegiul a exarninat dosarul personal al domnului Galu§ceac Eduard,
precum §i actele referitoare la acesta, stabilind urmatoarele:

a) rezultatele instruirii profesionale:
Conform rezultatelor examenului sustinut m fata Comisiei de absolvire a INJ,
candidatul Galus.ceac Eduard a fost apreciat cu 9,5 - nota ce corespunde cu numarul
25 de puncte;

b) vechimea m functie de specialitatejuridica:
Conform inscrierilor din carnetul de munca pe numele lui Galu§ceac Eduard, dinsul
§i-a Tnceput activitatea la Tribunalul Chis.inau din 10 aprilie 2002 in functie de §ef
arhiva, ulterior fiind transferat in functia de consultant §i consultant superior la
Curtea de Apel Chi^inau. In anul 2008 a fost angajat prin transfer la Curtea Suprema
de Justitie in functie de consultant principal, iar din 09 decembrie 2005 a fost
transferat in functia de referent al judecatorului, functie in care activeaza pina m
prezent.
Astfel, vechimea in functiile de specialitate juridica constituie 11 ani §i se apreciaza
cu 5,5 puncte;



c) caracterul activitatii in functiile de specialitate juridica:
Caracterului activitatii in functiile de specialitate juridica al candidatului la functia de
judecator, Colegiul o apreciaza reie§ind din Tnscrierile din carnetul de munca pe
numele lui Galus. ceac Eduard, dupa cum urmeaza: pentru 3 ani de activitate in functie
de consultant se acorda - 1,5 puncte, pentru 7 ani in functie de asistent judiciar se
acorda 7 puncte, iar in total 8,5 puncte;

d) cunos_tintele in domeniul tehnologiilor informationale:
Potrivit Certificatului din 17 aprilie 2013, eliberat de centrul ,,NEO Consulting" SRL,
se confirma frecventarea de catre Galus_ceac Eduard al cursului consultativ pentru
afaceri §i management cu tema ,,Bazele calculatorului", cu durata de 30 ore
academice. Aceasta circumstanta permite aprecierea la aspectul dat al candidatului
Galusceac Eduard cu 5 puncte;

e) cunoasterea limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului:
La acest capitolul candidatul Galusceac Eduard a prezentat Certificatul din 18 aprilie
2013, eliberat de institutia ^International Language Training Center", prin care se
confirma petrecerea cursului de 42 ore a studiului limbii engleza. Din considerentul,
ca lirnba engleza este una din lirnbile de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor
Omului, Colegiul decide aprecierea candidatul la acest aspect cu 4 puncte;

f) gradul stiintific, experienta didactica, publicatiile si articolele tematice:
Candidatul la functia de judecator Galusceac Eduard, nu a anexat la dosarul personal
careva diplome, carnete de munca, certificate, publicatii §i articole, ce i-ar confirma
detinerea unui grad stiintific, experienta didactica, scrierea publicatiilor §i articolelor
tematice. La acest aspect candidatul este apreciat de Colegiul cu 0 puncte;

g) caracteristicile de personalitate si abilitatile adecvate functiei de judecator
(integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona, stresul):
La materialele dosarului personal al candidatului Galus_ceac Eduard sunt anexate
recomandarile judecatorilor din cadrul Curtii Supreme de Justitie domnul Nicolae
Clima §i Dumitru Vesternicean (ambii fosti presedinti ai Consiliului Superior al
Magistraturii). Potrivit recomandarilor, dornnul Eduard Galusceac pe parcursul
activitatii sale a dat dovada de profesionalism si disciplina executorle, a rnanifestat
capacitate de munca sporita si cuno§tinte teoretice profunde in dorneniul dreptului.
/^

In functia de asistent judiciar al judecatorului, s-a dovedit a fi o persoana competenta
cu un inalt nivel profesional, responsabil pentru indatoririle de serviciu, posedind
capacitati profesionale de intocinire a hotaririlor judecatore^ti, fapt probat prin
prezentarea Colegiului unui proiect de sentinta intocmit de Galusceac Eduard.
Totodata, candidatul nu a prezentat careva referinte de la personalitati notorii de peste
hotare, ce ar permite o apreciere maxima, Colegiul oferind la acest capitol doar 15
puncte;

h) motivarea candidatului:
Reiesind din motivarea candidatului Galusceac Eduard la functia de judecator, expusa
in scris si sustinuta verbal, Colegiul considera ca aceasta urmeaza a fi apreciata cu 12
puncte.



In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite si a sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia si cariera' judecatorilor, candidatul
Galusceac Eduard a acumulat 75 puncte.

Astfel, in baza celor expuse supra, Colegiul pentru selsctia si carieara
judecatorilor in conformitate cu prevederile art.5, 10 si 11 din Legea nr. 154 cu privire la
selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor,

H O T A R A § T E :
1. Se admite candidatura domnului Galusceac Eduard la concursul pentru

suplinirea functiei de judecator la Judecatoria Riscani, mun.Chismau.
2. Prezenta hotarire poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii in

term en de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
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