Curriculum vitae
Europass

InformaŃii personale
Prenume / Nume

Marius Badea TUDOSE

Adresă

Calea Plevnei nr.141B, sector 6, Bucureşti, Romania

Telefon

+4021311 69 30

Fax

+4021 311 69 40

E-mail

+40728 600 015

marius.tudose@csm1909.ro

NaŃionalitate

română

Data naşterii

05 septembrie 1972

Statut civil

Mobil:

căsătorit

ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

07 ianuarie 2011 – prezent
Membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

01 noiembrie 2001 – 06 ianuarie 2011
Preşedinte al Judecătoriei Sector 3 Bucureşti
-

Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

01 noiembrie 2001 – 06 ianuarie 2011
Tutore de practică pentru auditori de justiŃie
-

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
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organizarea, îndrumarea, coordonarea, verificarea şi evaluarea activităŃii auditorilor de justiŃie

01 octombrie 2000 – 01 noiembrie 2001
Vicepreşedinte al Judecătoriei Sector 3 Bucureşti
-

Perioada

activitate de judecată în materie penală;
atribuŃii manageriale în vederea organizării eficiente a activităŃii acestora, precum şi atribuŃii de
administrare;
îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de art.16 din Regulamentul de ordine interioară a instanŃelor
judecătoreşti şi orice alte atribuŃii prevăzute de lege şi de regulamente.

activitate de judecată în materie penală
atribuŃiile vicepreşedintelui prevăzute de Legea nr.92/1992, republicată, privind organizarea
judiciară şi în Regulamentul de ordine interioară a instanŃelor judecătoreşti
atribuŃii de coordonare, control al arhivelor civilă şi penală, biroul executări civile şi biroul de carte
funciară.

01 octombrie 1999 – 01 noiembrie 2001
Judecător
-

activitate de judecată în materie penală şi civilă;

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Judecătoria Sector 3 Bucureşti
01 decembrie 1997 – 01 octombrie 1999
Judecător definitiv
-

Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

01 iulie 1996 – 01 decembrie 1997
Judecător stagiar
-

activitate de judecată potrivit competenŃelor prevăzute de Legea nr.92/1992, republicată, privind
organizarea judiciară;
judecător delegat privind analiza practicii instanŃelor de control judiciar (penal);
judecător de serviciu.

Judecătoria Slatina
01 decembrie 1995 – 01 iulie 1997
Judecător stagiar
-

Numele şi adresa angajatorului

activitate de judecată în materie penală şi civilă;
judecător delegat privind analiza practicii instanŃelor de control judiciar (penal şi civil);
judecător delegat la biroul executări contravenŃionale;
judecător de serviciu.

Judecătoria Slatina

Numele şi adresa angajatorului

judecător delegat cu practica de casare penală;
judecător delegat cu coordonarea arhivei penale;
judecător de serviciu.

activitate de judecată potrivit competenŃelor prevăzute de Legea nr.92/1992, republicată, privind
organizarea judiciară;
judecător delegat privind analiza practicii instanŃelor de control judiciar (penal şi civil);
judecător delegat la Biroul de TranscripŃiuni şi ÎnscripŃiuni Imobiliare;
judecător de serviciu.

Judecătoria Slatina – delegat la Judecătoria Sector 4 Bucureşti pentru a urma cursurile Institutului
NaŃional al Magistraturii

EducaŃie şi formare
Perioada / diploma obŃinută Numele şi
tipul instituŃiei de învăŃământ /
furnizorului de formare

1995 – 1996
Institutul NaŃional al Magistraturii – Formare iniŃială pentru judecători
1991 – 1995
LicenŃiat în ştiinŃe juridice
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
1986 – 1990
Liceul de Matematică-Fizică „Ion Minulescu” din Slatina – profil real
Cursuri de specializare
aprilie 2010 – prezent
Participant la proiectul „MATRA” cu tema „Continuarea realizării sistemului naŃional integrat privind
reabilitarea consumatorilor de droguri ce au comis infracŃiuni” – organizat în Bucureşti de Ministerul
AdministraŃiei şi Internelor – AgenŃia NaŃională Antidrog, Ministerul JustiŃiei, Institutul NaŃional al
Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Reclassering Nederland
16 aprilie 2010
Participant la seminarul cu tema „InstituŃia medierii în dreptul românesc şi dreptul Uniunii Europene”,
organizat în Bucureşti de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, AsociaŃia Centrul Mediatorilor Profesionişti –
Bucureşti şi AsociaŃia Centrul de Mediere Craiova
06 aprilie 2010
ConferinŃa cu tema „Aspecte recente ale cazuisticii CurŃii Europene a Drepturilor Omului în materia
dreptului la un proces echitabil”, organizată la Bucureşti de Consiliul Superior al Magistraturii şi
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Ministerul Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO.
04 noiembrie 2009
Participant la seminarul cu tema „Unificarea jurisprudenŃei instanŃelor şi parchetelor din România, în
cadrul programului Facilitatea de TranziŃie, organizat la Bucureşti de Consiliul Superior al
Magistraturii
15 octombrie 2009
Participant la seminarul cu tema „Latura civilă a infracŃiunilor de vătămare corporală din culpă şi
ucidere din culpă. Răspunderea civilă a asiguratorului de răspundere civilă auto în cazul infracŃiunilor
de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă”
30 martie 2009 – 31 martie 2009
Participant la seminarul cu tema „Formare de formatori”, organizat la Bucureşti de FundaŃia Germană
pentru Cooperare Judiciară InternaŃională şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
02 decembrie 2008 – 05 decembrie 2008
Participant la seminarul cu tema „DelincvenŃa juvenilă”, organizat la Bucureşti de FundaŃia Germană
pentru Cooperare Judiciară InternaŃională şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
iunie 2006 – noiembrie 2009
Participant la proiectul „Transferul sarcinilor non-judiciare de la judecători la grefieri”, organizat la
Bucureşti de Consiliul Superior al Magistraturii
15 iunie 2008
Participant la seminarul cu tema „Criminalitatea financiară”, organizat la Bucureşti, de Judecătoria
Sectorului 3 Bucureşti
15 octombrie – 19 octombrie 2007
Participant la seminarul cu tema „Managementul judiciar”, organizat la Amara de Institutul NaŃional al
Magistraturii şi CODEX
21 iunie 2007
Participant la seminarul cu tema „Răspunderea penală a persoanelor juridice”, organizat la Bucureşti
de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
18 iunie – 20 iunie 2007
Participant la seminarul cu tema „Dreptul penal – practica neunitară”, organizat la Bucureşti de
Institutul NaŃional al Magistraturii
24 noiembrie 2006
Participant la seminarul cu tema „Executarea creanŃelor împotriva statului. JurisprudenŃa C.E.D.O. în
această materie”, organizat la Bucureşti de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
20 mai – 22 mai 2003
Participant la seminarul cu tema „Reforma administrativă a instanŃelor”, organizat la Sovata de
Ministerul JustiŃiei şi ABA-CEELI
12 mai – 17 mai 2003
Participant la conferinŃa internaŃională cu tema „Reforma administrării instanŃelor”, organizat la
Bratislava, Slovacia şi Viena, Austria de Ministerul JustiŃiei din România, Ambasada SUA şi
USAID/ABA-CEELI; coprezentator al proiectului privind „Repartizarea aleatorie a cauzelor şi aspecte
legale de punere în aplicare a acesteia”
februarie 2000 – mai 2003
Participant la proiectul pilot de reformare administrativă a instanŃelor, organizat la Bucureşti de
Ministerul JustiŃiei, Curtea de Apel Bucureşti, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Judecătoria
Sectorului 4 Bucureşti şi USAID / ABA-CEELI
februarie 1999 – decembrie 2000
Participant la proiectul pilot „Medierea”, organizat la Bucureşti de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi
Ambasada S.U.A.
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Aptitudini şi competenŃe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Română
Engleză, Franceză, Rusă

Autoevaluare
Nivel european (*)

ÎnŃelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză
Franceză

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Rusă

B

B

B

B

B

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

Permis de conducere
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categoriile B, C şi E

