CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
COLEGIUL PENTRU SELECTIA
§1 CARIERA JUDECATORILOR
HOTARIRE
6 iunie 2013
nr. 31/4
In components:
Presedintelui Colegiului
Membrii

mun. Chisinau

Svetlana Filincova
Ghenadie Nicolaev
Ion Ple§ca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinind, in §edinta publica dosarul domnul Bularu Sergiu, candidat la functia de
judecator de instructie la una din instantele din mun.Chi§inau, Colegiul pentru selectia §i
cariera judecatorilor,
CONSTATA :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 379/15 din 30 aprilie 2013
materialele in privinta lui Sergiu Bularu au fost remise la Colegiul pentru selectia §i cariera
judecatorilor.
In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute de
art. 9 s.i 10 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare §i promovare a
judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al candidatului Bularu Sergiu, precum si
actele referitoare la acesta, stabilind urmatoarele:
a) rezultatele instruirii profesionale:
Conform examenului de capacitate sustinut, Bularu Sergiu a fost apreciat de Colegiul
de calificare cu 8,5 - nota ce conform Regulamentului corespunde cu numarul 15
(cincisprezece) puncte;
b) vechimea in functie de specialitate juridica:
Conform mscrierilor din carnetul de munca pe numele lui Bularu Sergiu, dansul a
activat pe perioada anilor 1993-1998 in cadrul Ministerului Afacerilor Interne ale
R.Moldova, intre anii 1999-2009 in organele procuraturii, dintre care ultimii 5 ani a activat
in calitate de §ef al Serviciului reprezentare a invinuirii in Curtea de Apel Chi§niau. Din 02
aprilie 2009 pina in 2011 a practicat activitatea de avocat. Din 2011 activeaza in functia de
consilier in cabinetul presedintelui fractiunii parlamentare a Partidului Democrat.
Astfel, vechimea in functiile de specialitate juridica constituie 10 ani de zile §i se
apreciaza cu 5 (cinci) puncte;
c) caracterul activitatii in functiile de specialitate juridica:
Caracterul activitatii in functiile de specialitate juridica al candidatului la functia de
judecator, Colegiul o apreciaza conform inscrierilor din carnetul de rnunca, dupa cum
urmeaza: pentru 10 ani de activitate in functie de procurer se acorda - 10 puncte; pentru 2
ani de activitate ca avocat - 5 puncte, iar conform cerintelor Regulamentului se acorda 10
(zece) puncte;
d) cunos.tintele in domeniul tehnologiilor informationale:
Din declaratia privind asumarea pe propria raspundere rezulta, ca Bularu Sergiu
poseda cunostinte si abilitati in dorneniul tehnologiilor informationale, fapt ce este apreciat
cu 5 (cinci) puncte;

e) cunoasterea limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului:
La acest capitolul, candidatul Bularu Sergiu a prezentat declaratie privind asumarea
pe proprie raspundere a cunoas,terii limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor
Omului §i anume limba franceza s.i limba engleza cit §i limbile folosite in prima faza adica
limba romana §i cea rusa, a prezentat s.i un certificat al ILTC — International Language
Training Center. Colegiul decide aprecierea candidarului la acest aspect cu 4 (patru)
puncte;
f) gradul s.tiintific, experienta didactica, publicatiile §i articolele tematice:
Candidatul la functia de judecator Bularu Sergiu este coautor a mai multor lucrari
metodo-didactice, inclusiv ,,Ghidul acuzatorului de staf', de asemenea a participat la diverse
concursuri in domeniu ocupand locuri prerniate. Prin urmare la acest aspect candidatul este
apreciat de Colegiul cu 8 (opt) puncte;
g) caracteristicile de personalitate si abilitatile adecvate functiei de j udecator
(integritate, corectltudine, capacitate de a gestiona, stresul):
Din recoamandarile date de catre dl Ghoerghe Amihalachioaie, Pres.edintele Baroului
Avocatilor din RM, dl.Gheorghe lovu, judecator al Curtii de Apel Chi^inau, dna Liliana
Catan, judecator Curtii de Apel Chislnau, dna Raisa Apolschii, deputat in Parlamenrul
Republicii Moldova, rezulta ca, Bularu Sergiu, se manifests ca un specialist competent si
obiectiv, dind dovada de principiliatate §i onestitate, ca persoana gata oricind sa invete ceva,
este candidatul care va milita pentra implementarea principiului suprematiei Legii; fapt ce
corespunde functiei de judecator, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 15
(cincisprezece) puncte;
h) motivarea candidatului:
Pentru motivarea prezentata §i sustinuta verbal in fata Colegiului pentru selectie,
Bularu Sergiu, a acumulat 15 (cincisprezece) puncte.
In rezultatul examinarii dosarului personal, a rnaterialelor parvenite §i sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor, candidatul Bularu
Sergiu a acumulat 77 (§aptezeci §i §apte) de puncte conform urmatorului calcul
(15+5+10+5+4+8+15+15-77).
Astfel, in baza celor expuse supra, Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor in
conformitate cu prevederile art.5, 10 51 11 dinLegearrr. 154 cu privire la selectia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,
HOTARA§TE:
1. Se admite candidarura domnului Bularu Sergiu la concursul pentru suplinirea
functiilor vacante de judecator.
2. Prezenta hotarire poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii in termne
de 10 zile lucratoare de la data adoptariL
Pre§edintele Colegiului
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