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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CAMERA JUDECATORILOR

H O T A R I R E
iunie 2013 mun. Chis.inau

nr. 38/7
In components:

Pres.edint.ele Colegiului Svetlana Fillncova
Membrii Ghenadie Nicolaev

Ion Pies, ca
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinind, in s.edinta publica, candidatura doamnei Nelea Budai, la functia de
vicepresedinte al Curtii de Apel Chis.inau, Colegiul pentru selectia si cariera
judecatorilor,

C O N S T A T A:
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 245/10 din 19 rnartie 2013

materialele in privinta doamnei Nelea Budai au fost remise la Colegiul de evaluare §i
Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute
de art.l3s- 14 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare §i promovare a
judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al doamnei Nelea Budai, precum §i
actele referitoare la aceasta, stabilind urmatoarele:

Conform carnetului de munca, Nelea Budai, in perioada 22 iunie 1990 — 24
august 1996 a activat in functia de judecator la Judecatoria raionului Lenin, Chislnau,
iar din 24 august 1996 a fost nurnita in functia de judecator la Tribunalul Chisinau. La
18 februarie 2000, prin Decretul Pres.edintelui Republicii Moldova nr. 1336-11 a fost
numita, prin transfer, in functia de judecator la Curtea de Apel. La 11 iunie 2003, prin
Decretul Pres.edintelui Republicii Moldova nr.1305-111, a fost nurnita, prin transfer, in
functie de judecator la Curtea de Apel Crris.inau.

Astfel, vechimea de munca in functia de judecator este de 23 ani, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 20 (clouazeci) pimcte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr.28/3
din 31 mai 2013, calitatea. eficienta si integritatea in functia de judecator, a candidatului
Nelea Budai, a fost apreciata cu calificativul ,,foarte bine", ceea ce conform
Regulamentului cu privire la selectie, promovare §i transferare a judecatorilor, aprobat
prin Hotarirea CSMnr. 211/8 din 05.03.2013, se apreciaza cu 30 (treizeci) puncte.

Avind in vedere experienta de munca in functia de judecator, Nelea Budai
acumuleaza 15 (cincisprezece) puncte, pentru fiecare an suplimentar care depas.e§te
pragul minim impus de lege.

Candidatul Nelea Budai nu a anexat documente confirmative despre cuiioas.terea
limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 0 (zero) puncte.



Candidatul Nelea Budai este formator la Institutul National al Justitiei, ceea ce
conform Regularnentului se apreciaza cu 5 (cinci) puncte.

Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor la actele
normative, in calitate de expert sau consultant in grupurile de lucru nationale sau
Internationale, candidatul Nelea Budai nu a confirmat-o prin certificate sau acte
relevante, fapt ce se apreciaza, conform Regularnentului, cu 0 (zero) puncte.

La motivarea expusa in scris §i sustinuta verbal in fata Colegiului pentru
selectie, Nelea Budai, conform Regularnentului, a acumulat 10 (zece) puncte.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite §i sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor, Nelea Budai,
candidat la functia de vicepre§edinte al Curtii de Apel Chis.inau, a acumulat 80 (optzeci)
puncte conform urmatorului calcul (20+30+15+0+5+0+10-80).

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

H O T A R A § T E :

1. Se admite candidatura doamnei Nelea Budai la concursul pentru suplinirea
functiei de vicepre§edinte al Curtii de Apel Chi§inau.

2. Prezenta hotanre poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii in
termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

Pre^edintele Colegiului

Membrii

Svetlana Filincova

Ghenadie Nicolaev

Ion Ple§ca

Tatiana Vizdoaga

Tv'alentina Coptilet


