
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CARIEREA JUDECATORILOR

H O T A R I R E
06 iunie 2013 mun. Chisinau
nr. 19/4

In components:

Pre§edintele Colegiului Svetlana Filincova
Membrii Ghenadie NIcolaev

Ion Plesca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinind, in §edinta publica, candidatura doamnei Vrabii Silvia, la functia de
Presedinte al Curtii de Apel Bender, Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 198/8 din 05 martie 2013

materialele in privinta lui Vrabii Silvia au fost remise la Colegiul de evaluare si
Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute
de art. 13,14 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare §i promovare a
judecatorilor, Colegiul a examinat dosarului personal al doamnei Vrabii Silvia, precum
si actele referitoare la acesta, stabilind unnatoarele:

Conform carnetului de munca, Vrabii Silvia, la 01.02.2006 a fost numita in
functia de judecator la Judecatoria Falesti, pe un termen de 5 ani (Decret nr.422-IV); de
la 21.04.2009 numita prin transfer in functia de judecator la Judecatoria Bender (Decret
nr.2205-IV); la 30.04.2009 numita in functia de presedinte interimar al Judecatoriei
Bender; la 15.10.2009 prin Hotarirea GSM nr.299/13 din 15.10.2009 conferit gradul
patru de calificare; la 22.02.2010 numita in functia de presedinte al Judecatoriei Bender,
pe un termen de 4 ani (Decret nr.!96-V); la 26.01.2011 numita in functia de judecator
pina la atingerea plafonului de virsta (Decret nr.l7-VI); la 05.10.2012 prin Hotarirea
CSM nr. 100/5 judecatorului Vrabie Silvia se reconfirma gradul IV de calificare; la
24.11.2012 numita in functia de judecator la Curtea de Apel Bender (Decret nr.376-
VII).

De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri disciplinare in
privinta judecatorului Vrabii Silvia.

Astfel, vechimea de munca in functiile de judecator este de 7 ani, ceea ce
conform Regulamentului se apreciaza cu 14 (paisprezece) puncte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr.24/2
din 26 aprilie 2013, capacitatile de control, de conducere gi de comunicare a doamnei
Vrabii Silvia au fost apreciate cu calificativul ,,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 20 (douazeci) puncte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr.24-2
din 26 aprilie 2013, calitatea, eficienta si integritatea in functia de judecator a
candidatului Vrabii Silvia a fost apreciata cu calificativul ,,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.

Avind in vedere experienta de munca in functia de judecator, Vrabii Silvia
acumuleaza 1 (un) punct, pentru fiecare an suplimentar care depa§es.te pragul minim
impus de lege.

Din certificatul eliberat de SRL ,,Globalconect" Top English School of Today
rezulta ca, Vrabii Silvia cunoas.te limba engleza la un nivel incepator, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 2 (doua) puncte.

Candidatul Vrabii Silvia nu detine grad stiintific si nu are experienta didactica.
Pe parcursul anilor 2010-2012 judecatorul Vrabii Silvia a fost in calitate de

mentor pentru 6 colaboratori, a elaborat 4 recenzii pentru teze de licenta, a fost mentor
pentru stagiul de practica a 6 studenti, a fost pre§edintele comisiei de evaluare si
concurs.

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

La motivarea expusa in scris si sustinuta verbal in fata Colegiului pentru selectie,
Vrabii Silvia, conform Regulamentului a acumulat 5 (cinci) puncte.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite §i sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor, candidatul la functia
de pre§edinte Vrabii Silvia a acumulat 77 (§aptezeci §i §apte) de puncte conform
urmatorului calculul (14+20+30+1+2+5+5=77).

Astfel, in baza celor expuse supra, 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 doamnei Vrabii Silvia la concursul pentru suplinirea
functiei de Pres_edinte la Curtea de Apel Bender.

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

Presedintele Colegiului \L^^^^^^ Svetlana Filincova

Membrii / /j /? Ghenadie Nicolaev

>ri Ple^ca

Dumitru Mardari

Tatiana Vizdoaga

Valentina Coptilet


