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Examinind, In §edinta publica, candidatura domnului DULGHIERU Dorin,
la functia vacanta de pres.edinte la Judecatoria Buiucani, mun. Chi§inau, Colegiul
pentru selectia §i carierajudecatorilor,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/7 din 26

februarie 2013 rnaterialele m privinta dlui DULGHIERU Dorin au fost remise la
Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatumi cu criteriile
prevazute de art. 13-16 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare
§i promovare a judecatorilor, Colegiul a examinat dosarului personal a dlui
DULGHTERU Dorin, precum §i actele referitoare la acesta, stabilind urmatoarele.

Vechimea in functia de judecator conform carnetului de munca constituie
5,5 ani, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 11 (unusprezece)
puncte.

Prin Hotarirea Colegiului de Evaluare a Performantelor Judecatorilor pe
linga Consiliul Superior al Magistraturii din 26 aprilie 2013 nr. 19/2 calitatea,
eficienta §i intergritatea in functia de judecator a dlui. DULGHIERU Dorin au fost
stabilite printr-o analiza detaliata a activitatii magistratului, notei informative a
pres.edintemi Curtii de Apel Chis.inau, mscrisurile ata^ate §i informatiile prezentate,
in consecinta fiind apreciate cu calificativul nbine", ceea ce conform
Regulamentului constituie 20 (douazeci) puncte.

Experienta de munca relevanta care depa§e§te pragul minim impus de lege
(cinci ani) este de un an, apeciata conform Regulamentului cu l(unu) punct.



Din declaratia pe propria raspundere deducem ca, DULGHIERU Dorin,
cunoa§te limba franceza, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 3 (trei)
puncte.

La motivarea expusa in scris §i sustinuta verbal m fata Colegiului pentru
select! e dl DULGHIERU Dorm, conform Regulamentului a acumulat 10 (zece)
puncte.

Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor nu a putut lua in calcul
capacitatile de control, de conducere s,i de comunicare ale candidatului Dorin
DULGHIERU pe motivul neevaluarii acestora de catre Colegiul de evaluare a
performantelor judecatorilor.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite §i
sustinerii interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor,
candidatul DULGHIERU Dorin a acumulat 45 (patruzeci §i cinci) puncte
conform urmatorului calcul (11+20+1+3+10=45).

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

H O T A R A § T E :

1. Se admite candidatura domnului DULGHIERU Dorin la concursul
pentru suplinirea runctiei vacante de pre§edinte la Judecatoria Buiucani, mun,
Chi§inau.

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