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Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de către judecătorul 

Judecătoriei Orhei Ecaterina BUZU, care solicită transferul la o instanță judecătorească de 

același nivel - Judecătoria Chișinău, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor,  
 

 

C O N S T A T Ă : 

 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.705/31 din 31 octombrie 2017, 

materialele în privința judecătorului Ecaterina BUZU au fost expediate Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru 

transfer într-o instanță judecătorească de același nivel.  

 În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei Ecaterina BUZU 

cu criteriile prevăzute de pct. 17, 18 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

Conform înscripțiilor din carnetul de muncă, Ecaterina BUZU a fost numită în 

funcția de judecător la Judecătoria Orhei, pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.501-VI din 30 ianuarie 2012. 

La 22 martie 2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.88-VIII, 

Ecaterina BUZU a fost numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Prin hotărârea nr.28/2 din 13 mai 2016, Colegiul de evaluare a perfomanțelor 

judecătorilor a apreciat activitatea în calitate de judecător a doamnei Ecaterina BUZU cu 

calificativul „bine”. 

În conformitate cu prevederile pct.12 lit.a) din Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecția, promovare și transferare a judecătorilor, „Pentru fiecare an de vechime în muncă 

ce depășește pragul minim impus de lege se va oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu 

poate depăși plafonul de 20 puncte”. 

Dat fiind faptul că doamna Ecaterina BUZU a fost numită în funcţia de judecător pe 

un termen de 5 ani la data de 30 ianuarie 2012, (Decretul nr. 501-VI), vechimea totală în 

funcţia de judecător constituie 5 ani și 10 luni. Luând în considerație, pragul minim impus 

de Lege necesar transferului la o instanţă judecătorească de același nivel, se constată că, 

doamna Ecaterina BUZU deține 10 luni de vechime în muncă ce depășește pragul minim 

impus, însă din considerentul că, pct.12 lit.a) din Regulament oferă posibilitatea acordării 



punctajului doar pentru anii deplini de activitate, Colegiul apreciază candidatul la criteriul 

în cauză cu 0 (zero) puncte.  

La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de judecător, 

Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor judecătorului Judecătoriei 

Orhei, Ecaterina BUZU, prin Hotărârea nr. nr.28/2 din 13 mai 2016, Colegiul de evaluare 

i-a acordat calificativul „bine", echivalentul a 20 (douăzeci) de puncte, conform pct. 12 

lit. b) din Regulament.  

La capitolul integritatea candidatului, Colegiul consideră necesar să menţioneze că, 

în conformitate cu hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 317/14 din 11 mai 

2016, judecătorul Ecaterina BUZU a fost considerată compatibilă cu interesele funcţiei 

publice. 

În aceeaşi ordine de idei, este necesar de menţionat că, din informaţia oferită de către 

Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că, 

judecătorul Ecaterina BUZU, pe parcursul ultimului an de activitate, nu a fost sancţionată 

disciplinar..  

La aprecierea criteriului "Cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului" stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului, Colegiul pentru selecţia 

şi cariera judecătorilor reține că, doamna Ecaterina BUZU a prezentat copia certificatului 

eliberat de „International Language Training Center” care atestă posedarea limbii engleze 

conform nivelului: Beginner/ A1 Breakthrough level – 88 ore, (calificativ acordat 

conform Cadrului Comun European de Referință pentru Limbile Străine), Totodată în 

perioada 22.08-17.11.2011 a participat la un curs de instruire „English Communication”, 

fapt confirmat prin copia certificatului eliberat de „APTECH computer education”, având 

în vedere toate aceste considerente, Colegiul apreciază cunoștințele candidatului pentru 

criteriul în cauză cu 5 (cinci) puncte. 

Colegiul mai reţine că, activitatea profesională a doamnei Ecaterina BUZU include 

atribuții legate de participarea în diverse vizite de lucru (Riga, România) cât și la 

conferințe (Ungaria, Turcia). Totodată a fost selectată pentru a participa la conferința 

Asociației Internaționale pentru Administrația Curților în perioada 13 - 15 iunie 2012 în 

Haga, Olanda. La fel, doamna Ecaterina BUZU a participat la cursuri de dezvoltare 

profesională, seminare cât și în calitate de formator al cursului „Modulul de măsurare a 

perfomanței instanțelor de judecată”. Conform materialelelor anexate a colaborat la 

manualul „Comentarii la codul de etică al judecătorului” ediția 2.   

Prin urmare, reeșind din activitatea prodigioasă, atât în calitate de judecător, cât și în 

funcții administrativ-manageriale (calitatea de șef al Aparatului Consiliului Superior al 

Magistraturii) realizată de judecătorul Ecaterina BUZU pe parcursul activității sale 

profesionale, în baza criteriului indicat la lit d) art.12 al Regulamentului cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, aceasta acumulează 4 

(patru) puncte.  

Ecaterina BUZU a prezentat motivarea personală pentru transfer în funcţia de 

judecător la Judecătoria Chişinău, perfectată în scris, şi a susţinut-o verbal în cadrul 

şedinţei Colegiului, argumentându-și intenția prin circumstanțe de ordin personal cum ar 

domiciliul în mun. Chișinău unde locuiește, deplasările tur-retur ce necesită cheltuieli 

suplimentare și faptul că un eventual transfer ar permite optimizarea și sporirea 

randamentului activității în funcția de judecător.  

Analizând cumulativ toate argumentele, Colegiul apreciază candidatul Ecaterina 

BUZU la criteriul în cauză cu 22 (douăzeci și două) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi audierii 

motivării personale, doamna Ecaterina BUZU a acumulat 51 (cincizeci și unu) puncte 

conform următorului calcul: 0+20+5+4+22=51 (cincizeci și unu) puncte.  

 



Astfel, în baza celor expuse, 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 Ș T E: 

 
1. Se admite candidatura judecătorului Ecaterina BUZU pentru participare la 

concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la o instanță judecătorească de 

același nivel - Judecătoria Chișinău. 

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.  

 

 

Președintele ședinței Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor                 Liliana CATAN 

                                            

     Membrii Colegiului                                 Nicolae CRAIU 

            

                        Alexandru GHEORGHIEȘ 

           

            Mihail MACAR 

           

        Serghei ȚURCAN 

 


