
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CARJERA JUDECATORILOR

H O T A R I R E
12 iunie 2013 mun. Chis.inau
nr. 35/5
In componenta:

Pre§edintele Colegmlui Svetlana Filincova
Membrii Ghenadie Nicolaev

Ion Pies, ca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinind, in s_edinta publica, candidatura domnului Ion DRUTA, la
functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie, Colegiul pentru selectia §i
cariera judecatorilor,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/9 din 05 rnartie

2013 materialele in privinta domnului Ion DRUTA 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. 11, 12 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare
§i promovare a judecatorilor, Colegiul a examinat dosarului personal al domnului
Ion DRUTA, precuni s.i actele referitoare la acesta, stabilind urmatoarele.

Conform carnetului de munca, dl DRUTA activeaza din 14.04.1994 pma in
prezent in functia de judecator la Judecatoria Botanica, mun. Chi§inau. Din
30.03.2006 pma in prezent detine functia de pres.edinte al Judecatoriei Botanica,
mun. Chis.inau (Decret nr.511-IV; Decret nr.349-V).

Potrivit informatiei prezentate de Colegiul disciplinar in privinta dlui Ion
DRUTA nu au fost inregistrate §i examinate proceduri disciplinare.

In temeiul inscriptiilor din carnetul de munca constatam, ca dl Ion DRUTA
activeaza in functia de judecator 18 ani, ceea ce conform Regulamentului se
apreciaza cu 20 (douazeci) puncte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor
nr.32/3 din 31 mai 2013, calitatea, eficienta 51 integritatea in functia de judecator a
dlui Ion DRUTA au fost apreciate cu califlcativul ,,foarte bine", ceea ce conform
Regulamentului cu privire la selectie, promovare si transferare a judecatorilor,
aprobat prin Hotarirea CSM nr. 211/8 din 05.03.2013, se apreciaza cu 30 (treizeci)
puncte.

Experienta de munca relevanta care depas.este pragul rninim irnpus de lege
(zece ani) este de opt ani, apeciate conform Regulamentului cu 8 (opt) puncte.

Din declaratia pe propria raspundere rezulta ci domnul Ion DRUTA cunoa§te
lirnba engleza §i limba franceza la un nivel incepator, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 4 (patru) puncte.



Candidatul Ion DRUTA este coautorul Manualului Judecatorului pentru
cauze civile ( Titlul III, § 1/4, 8) -Editia a Il-a, 2013.

Activitatea respective, este apreciata cu 5 (cinci) puncte.
Pe parcursul activitatii in calitate de magistrat dl Ion DRUTA a fost implicat

in procesul de generalizare a practicii judiciare in instanta pe care o conduce. A
prezentat opinia la diferite proiecte de legi, a fost membrul Grupului de lucru
pentru realizarea masurilor Planului de actiuni la implementarea Legii nr.153, in
baza Hotaririi CSM nr.590/29 din 25.09.12. Exercita functia de Presedinte al
Asociatiei Judecatorilor din Republica Moldova, este implicat activ in gestionarea
mai multor proiecte indreptate spre imbunatatirea actului de justitie §i ridicarea
nivelului de profesionalism al judecatorilor. A participat la zece conferinte
internationale desfa§urate in Franta (2010), Senegal (2010), Ukraina (2011),
Georgia (2011), China (2012), Romania (2012), Polonia (2012); organizatia pe
care o reprezinta a fost gazda a trei conferinte internationale (2009, 2012, 2013).
Gratie §i contributiei personale au fost elaborate doua manuale ale judecatorilor in
cauze civile si respectiv, in cauze penale, sunt in curs de elaborare modele de acte
procedurale 5. a. Pentru munca cu abnegatie domnului Ion DRUTA i-a fost acordata
Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. In 2008 dl Ion DRUTA
a fost desemnat eel mai bun pre§edinte de instanta prin hotarirea comuna a CSM §i
AIM. Domnul Ion DRUTA a participat la 6 seminare de instruire.

Astfel, Colegiul apreciaza activitatea extrajudiciara a candidatului cu 5
(cinci) puncte.

La motivarea expusa in scris si sustinuta verbal in fata Colegiului pentru
selectie dl Ion DRUTA, conform Regulamentului a acumulat 10 (zece) puncte.

In rezultatul exammarii dosarului personal, a rnaterialelor parvenite §i
sustinerii interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor; Ion
DRUTA, candidat in vederea promovarii la o instanta ierarhic superioara — Curtea
Suprema de Justitie a acumulat 82 (optzeci §i doua) puncte conform urrnatorului
calcul (20+30+8+4+5+5+10 = 82 ).

Astfel, in baza celor expuse, 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 si cariera judecatorilor,

H O T A R A § T E :

1. Se admite candidatura domnului Ion DRUTA la concursul pentru
suplinirea fimctiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.

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