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Examinand in §edinta publica candidatura doamnei Ludmila Ursu, in vederea
transferarii la o instanta judecatoreasca de acelas.i nivel, Colegiul pentru selectia si
cariera judecatorilor

C O N S T A T A :
In temeiul Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind selectia, evaluarea

performantelor si cariera judecatorilor si a Regulamentului cu privire la criteriile de
selectie, promovare §i transferare a judecatorilor, dosarul judecatorului Ludmila Ursu a
fost remis Colegiului pentru selectia si cariera judecatorilor pentru aprecierea §i
stabilirea punctajului de corespundere pentru transferul la o instanta judecatoreasca de
acelasi nivel.

In scopul stabilirii punctajului de corespundere a judecatorului Ludmila Ursu cu
criteriile prevazute de art. 17-19 din Regulamentul privind criteriile de selectie,
transferare si promovare a judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul personal, precum
si actele referitoare la candidat, stabilind urmatoarele:

a) vechimea in functia de judecator:
Conform inscrierilor din carnetul de munca, doamna Ludmila Ursu are 7 (ani)

ani de activitate in functia de judecator, ceea ce conform Regulamentului corespunde
cu 14 (paisprezece) puncte;

b) calitatea, eficienta §i integritatea in functia de judecator:
Prin hotararea Colegiului de evaluare nr.37/3 din 31 mai 2013, doarnna Ludmila

Ursu a fost apreciata cu calificativului ,,foarte bine", ceea ce conform Regulamentului
ofera candidatului 30 (treizeci) puncte;

c) experienta de munca relevanta, care depa§e§te pragul minim impus de lege:
Candidatul Ludmila Ursu activeaza in functia de judecator de 7 ani de zile

acumuland o experienta de munca relevanta §i conform Regulamentului este apreciata
cu 7 (§apte) puncte;

d) cunoa§terea limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului:
La acest capitol, doamna nu a prezentat certificate sau documente ce ar conflrma

cunoasterea limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, msa a declarat



sub propria raspundere despre cunoasterea limbii franceze la nivel media de discutie si
traducere cu ajutorul dictionarului acumuland 1 (un) punct;

e) gradul stiintific, experienta didactica, publicatiile si articolele tematice:
Candidatul nu a prezentat la dosarul personal dovada detinerii gradului stiintific

sau experientei didactice, realizarii publicatiilor si articolelor tematice, fapt ce
determina Colegiul sa-i acorde 0 (zero) puncte;

f) 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:

La dosarul personal a doamnei Ludmila Ursu nu au fost anexate certificate sau
alte acte relevante ce ar determina o evaluare a candidatului la acest capitol, dinsa fiind
apreciata cu 0 (zero) puncte;

g) motivarea candidatului:
Pentru motivarea prezentata si sustinuta verbal in fata Colegiului pentru selectie,

m terneiul pet. 19 din Regulament candidatul Ludmila Ursu a acumulat 25 (douazeci §i
cinci) puncte.

Astfel, m rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite si
sustinerii interviului in fata Colegiului pentru selectia si cariera judecatorilor,
judecatorul Ursu Ludmila a acumulat 77 (§aptezeci §i §apte) de puncte conform
urmatorului calcul (14+30+7+1+0+0+25-77).

In baza celor expuse supra, Colegiul pentru selectia si cariera judecatorilor in
conformitate cu prevederile art.5, 10 si 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 doamnei Ludmila Ursu la concursul pentru suplinirea

prin transfer a functiei de judecator la o instanta judecatoreasca de acelasi nivel.
2.Prezenta hotarare poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii in

termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
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