
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de 

vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău 

  

31 octombrie 2017                                                                               mun. Chişinău  

nr. 683/31 

   

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea 

funcţiei vacante de vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

   

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 582/26 din 05 

septembrie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de 

vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău.  

În termenul indicat, cerere de participare la concurs a depus judecătorul Nelea 

Budăi de la Curtea de Apel Chișinău.  

În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea privind selecţia, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor, judecătorul este supus evaluării performanţelor 

în mod extraordinar în cazul numirii în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de 

instanţă.   

Conform alin. (5) art. 13 din Legea privind  selecţia, evaluarea performanțelor 

și cariera judecătorilor, și pct. 5 din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi 

procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor, judecătorul nu va fi supus 

evaluării extraordinare dacă în ultimii 2 ani acesta a fost supus evaluării periodice sau 

extraordinare. În acest caz, vor fi luate în calcul rezultatele ultimei evaluări.   

Astfel, prin hotărârea Colegiului de evaluare nr. 47/4 din 17 iunie 2016, 

activitatea doamnei Nelea Budăi în calitate de judecător a fost apreciată cu 

calificativul ”excelent”.   

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, dosarele şi actele 

prezentate de judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte ori de 

vicepreşedinte de instanţă judecătorească, cît şi actele aferente sunt examinate de 

Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor.   

În acest context, prin Hotărârea CSM nr. 459/21 din 04 iulie 2017, materialele 

în privinţa judecătorului Nelea Budăi de la Curtea de Apel Chișinău au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurii de 

selectare. La 08 septembrie 2017, prin hotărîrea nr. 103/16, Colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor, în rezultatul examinării dosarului personal şi a tuturor 

materialelor relevante, a admis candidatura judecătorului Nelea Budăi cu 120 de 

puncte, la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel 

Chișinău.   

Fiind supus verificării în temeiul Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, prin Hotărârea CSM 



nr. 625/28 din 19 septembrie 2017, judecătorul Nelea Budăi a fost recunoscut 

compatibil cu interesele funcţiei publice.   

Cu referire la candidatura judecătorului nominalizat, Consiliul Superior al 

Magistraturii reţine că, doamna Nelea Budăi face parte din corpul magistraților 

Republicii Moldova începînd cu 22 iunie 1990, fiind numită în funcția de judecător pe 

un termen de 5 ani la Judecătoria raionului Lenin, or. Chișinău, prin Hotărîrea 

Sovietului Suprem al RSS Moldovenești nr. 136-XII. La 24 august 1996, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240, a fost numită, prin transfer, în 

funcția  de judecător la Tribunalul Chișinău. Prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1336-II din 18 februarie 2000, doamna Nelea Budăi a fost numită, prin 

transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar la 05 februarie 2002, 

prin Decretul Președintelui nr. 490-III - în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. La 11 iunie 2003, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1305-III, magistratul a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la 

Curtea de Apel Chișinău, iar la 15 iulie 2013, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 713-VII, a fost desemnat, pe un termen de 4 ani, în funcția de 

vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău.  

În semn de apreciere a activității desfășurate în procesul înfăptuirii justiţiei, prin 

Hotărârea CSM nr. 65/5 din 07 februarie 2012, judecătorului Nelea Budăi i-a fost 

decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, iar prin 

Hotărârea CSM nr. 686/28 din 29 septembrie 2015, i-a fost conferit titlul onorific 

,,Veteran al sistemului judecătoresc’’. 

Fiind prezent la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecătorul Nelea Budăi a susţinut cererea de participare la concursul pentru 

suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău.   

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, 

Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi 

în lipsa celorlalţi invitaţi.   

Totodată, se menţionează faptul că, votarea pentru un candidat sau altul este un 

drept exclusiv al membrului CSM.   

Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor relevante, precum şi al 

deliberării, cu  votul unanim al membrilor prezenţi la şedinţa Plenului CSM, Consiliul 

va propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Nelea Budăi în 

funcţia de vicepreşedinte al Curții de Apel Chișinău, pe un termen de 4 ani.   

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească, art. 4, 

17, 19 alin. (1), 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Nelea 

BUDĂI în funcţia de vicpreşedinte al Curții de Apel Chișinău, pe un termen de 4 ani, 

înaintând proiectul decretului respectiv.  

 2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare.   



3. Copia de pe prezenta hotărâre se expediază Preşedintelui Republicii Moldova 

şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 


