
H O T A R I R E

31mai2013 mun. Chi§inau
nr. 31/3

Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecatorilor
pe Itnga Consiliul Superior al Magistraturii

in componenfo:
Pres,edintele Colegiuhii Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
GhenadieENI
luliaGROSU
Elena BELEI

A examinat in §edinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului
Judecatoriei Buiucani, mun. Chisinau, Danilov Aliona, declan§ata in temeiul
prevederilor art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea.nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la
selec^ia, evaluarea performanjelor §i cariera Judecatorilor §i anume "promovarii
la o instan^d superioard ",

Colegiul de Evaluare,
C O N S T A T A :

Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/8 din 05.03.2013,
catre Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privinfa judecatorului
Judecatoriei Buiucani, mun. Chisinau, Danilov Aliona, in vederea evaluarii
performantelor judecatorului in mod extraordinar.

In conformitate cu criteriile §i indicii prevazu^i de Regulamentul cu privire la
•criteriile, indicatorii $i procedura de evaluare a performanfelor Judecatorilor,
adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013, membrii Colegiului de
Evaluare a Performan|elor Judecatorilor, au efectuat verificarea activita|ii
judecatorului. Danilov Aliona.

Analizind rezultatul verificarii activitatii judecatorului, nota informativa a
pre§edintelui Judecatoriei Buiucani, mun. Chi§inau, inscrisurile ata§ate §i
informafiilor prezentate, Colegiul de Evaluare re|ine urmatoarele:



1. (pet. 9.1 din Regulament) Rata de solufionare a dosarelor;
Rata de solufionare a dosarelor din numarul total al dosarelor repartizate spre

examinare judecatorului Danilov Aliona, pentru perioada anilor 2010-2012 constituie
82,17% §i a fost calculata dupa cum urmeaza:

- Pentru anul 20.10 din 1255 cauze repartizate au fost examinate 1057 - rata de
solutionare fiind de 84,22 % (pe instanta - 84,4%);

- Pentru anul 2011 din 1025 cauze repartizate au fost examinate 813 — rata
de solutionare fiind de 79,3% (pe instanta - 76,3%);

- Pentru anul 2012 din 851 cauze repartizate au fost examinate 706 - rata de
solutionare fiind de 83% (pe instanta - 80,4%).

Reie§ind din rata de solutionare a dosarelor pentru ultimii ani, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
infaptuire ajustiftei:

A ' •

In procedura de examinare a judecatorului pentru perioada 2010 - 2012 au fost
stabilite 29 dosare civile neexaminate mai mult de 12 luni, 2 dosare civile
neexaminate inai mult de 24 luni, dosare civile neexaminate mai mult de 36 de luni
nu au fost stabilite,

De asemenea pentru perioada 2010 - 2.012. au fost stabilite 4 dosare penale aflate
in procedura sa de examinare mai mult de 12 luni, dosare penale neexaminat mai
mult de 24 §i 36 luni nu au fost depistate.

Hotariri ale instantelor de judecata prin care s-ar constata incalcarea de catre
judecator al termenului rezonabil in procesul de infaptuire a justitiei nu sunt.

R^ies.ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 7.
3. (pet 9.3 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a hotdririlor

§i depublicarea acestora pe pagina web a instanfei de judecata:
In urma examinarii registrelor judecatorului privind evidenta dosarelor numite,

examinate si predate in cancelarie, pentru fiecare 'an supus evaluarii, s-a stabilit ca
termenii de redactare se respecta insa nu de fiecare data si publicarea pe pagina web
a hotararilor.

In privinta judecatorului Judecatoriei Buiucani, mun. Chisinau, Danilov Aliona,
au fost depuse 9 petijii/plmgeri cu nr. 377 p/m din 13.02.2013 depusd de Rusu Ion;
nr. 290 p/m din 05.02.2013 depusa de Arghirii Vasile; nr. 152 p/m din 25.01.2013
depusd de Nastas Elena; nr. 2 p/m din 02.01.2013 depusd de Nastas Elena; nr. 1265
p/m din 13.07.2012 depusd de Arghirii Vasile; nr. 1229 p/m din 11.07.2012. depusa
de Nesterov Serghei; nr. 1058 p/m din 19.06.2012 depusd de Panaghiu Andrei; nr.
•224p/m din 08.02.2012 depusd de Burciu Victor §i Revenco Marina; nr. 202 p/m din
06.02.2012 'depusd de Toma Constantin. Chestiunile expuse in petitii nu au servit
temei pentru intentarea procedurii disciplinare sau discutiei la sedintele CSM. Se
caracterizeazapozitiv. Respecta eticajudecatoreasca.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
4. (pet. 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a alter atribufii

stabilite prin lege:



. Pe parcursul anilor 2010-2012 judecatorul Danilov Aliona a exercitat functia de
conducator al stagiului de practica pentru mai mult de 30 de studenji (ULIM, USM).

Incepind cu anul 2009 a fost numita in fiecare an in calitate de.mentor al
stagiului de practica pentru audienjii Institutului National al Justitiei. Sub conducerea
judecatorului Danilov A. audientii au executat in intregime curricula prevazuta in
programul prescris de INJ, sus^inlnd cu note rnaxime examenul la apararea stagiului
de practica.

rt

In anul 2009 a fost delegata ca reprezentant al GSM in comisia formata de INJ
- la examenul de sus|inere a stagiului de practica al audien^ilor INJ.

A

In 2012 a fost delegata de catre Asociafia Judecatorilor din R. Moldova ca
reprezentantul acesteia in Grupul de lucru creat intru elaborarea legislate! privind
raspunderea disciplinara a Judecatorilor. Pentru executarea cu abnegate. . a
obliga^iunilor profesionale, in anul 2004 i-a fost decernata Diploma de Onoare a
Ministerului Justitiei al R. Moldova.

Reies.ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.
5. (pet. 9.5 din Regulament) Cuno§tin{e in domeniul tehnologiilor

information ale:
Poseda cuno§tin|e in domeniul tehnologiilor informa^ionale, cunoa§te

programele Word, Excel, folose§te PIGD. Conform certitlcatului nr. 55 GD din. 23-
24 martie a participat la cursul de instruire ,,Programul Computerizat de Gestionare a
Dosarelor".

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7. : _
6. (pet 10.1 din Regulament) Procentajul hotaririlor/incheierilor menfinute

din cele contestate, cu excepfia hotaririlor casate din motive neimputabile
judecatorului:

Din analiza calita^ii activitatii judecatorului se constata ca procentajul hotaririlor
mentinute din cele contestate pe cauze civile pentru ultimii 3 ani (2010 - 2012) este
de 69,31%, respectiv 38 hotariri casate din 133 contestate. Pe cauze penale, au fost
casate 13 sentinte din 48 contestate (66,56%). Ce tine de cauze contraven^ionale
procentajul hotaririlor mentinute din cele contestate. constitute 61,9%, astfel din 104
hotariri contestate 36 au fost casate.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.
7. (pet. 10.2 din Regulament) ~ Claritatea expunerii §i calitatea motivaru

hotaririlor:
Hotaririle sunt expuse suficient bine, cu respectarea prevederilor procedurii de

intocmire a actelor juridic'e, consecutiv, cu argumentarea pozi^iei pe fiecare capat de
examinare. Continutul este expus clar, coerent cu trimitere la normele materiale s.i
procedurale, cu analiza tuturor circumstan|elor de fapt §i de drept.

Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare. cu
punctajul 8.

8. (pet. 10.3 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitafli
profesionale'.

Modul de pregatire a cauzelor pentru examinare corespunde cerintelor prevazute
de procedura respectiva, parfile sunt in§tiin|ate din timp, cauzele publicate pe site s.i



afi§ate pe panoul de irrformatie. Judecatorul respecta vestimentatia irnpusa de lege ,§i
are o tinuta corecta, s,edintele se incep la timp, se desfas,oara in mod solemn. Fafa de
participant are o atitudine imparjiala, persista disciplina, limbaj politicos, sunt
evitate exprimarile sau comportamentul ce ar duce la crearea unei situatii de
incordare. .

Reies,ind din cele constatate,, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul?. . • ' • .

, 9. (pet 10.4 din Regulament) — Formarea profesionala ajudecatorului:
• Conform informatiei Institutului National al Justrjiei judecatorul Danilov Aliona

a acumulat 38 de ore de instruire continua pentru anul 2012.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
10. (pet. 11.1 din Regulament) —Respectarea eticii profesionale:
Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii

in privinta judecatorului Danilov Aliona au fost depuse 9 petr^ii, neintemeiate.
f^

In activitatea sa in calitate de judecator al Judecatoriei Buiucani, mun. Chi§inau,
Danilov Aliona careva abateri disciplinare nu a comis.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
11. (pet 11.2 din Regulament) — Reputafla profesionala:
Are o reputable profesionala buna. D-na. Danilov A. respecta exigence de

conduita, etica §i demnitate al judecatorului, in rela^iile cu cetafenii este corecta §i
amabila, demonstreaza o atitudine corespunzatoare fa^a de participanjii la proces. Pe
parcursul celor 16,6 ani de activitate in sistemul judecatoresc judecatorul Danilov A.
nu .a inregistrat abateri disciplinare, comportamentul ei nu a constituit obiect al
studiului in cadrul ^edin^elor Colegiului disciplinar. In cadrul colectivului de muiica
se bucura deapreciere §i respect

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet. 11.3 din Regulament) -Lipsa abaterilor disciplinare:
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri

disciplinare in privinta judecatorului. Luind in considerate cele constatate, Colegiul
de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5.

13. (pet. 11.4 din Regulament) - Lipsa violarilor CEDO constatate de CtEDO
cuprivire la hotanri judecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:

Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamental, Dna. Danilov
Aliona a figurat in mai multe. procese nafionale (2 dosare) care ulterior au fost
frnalizate printr-o hotarire a Curfii Europene a Drepturilor Omului, respectiv
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5.

14. (pet. 11.5 din Regulament) — Criteria facultativ — cunoa§terea limbii de
lucru a CEDO: . .

Conform Certificatului eliberat de Alian|a Franceza din 06 iulie 2012 Dna.
Danilov Aliona cunoa§te limba franceza la nivel mediu.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 3.

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Buiucani, mun. Chi§inau,
Danilov Aliona a acumulat un total de 86 de puncte.



' In baza celor expiose, -Colegiul' de evaluare calauziridu-se d& prevederile art. 22,
23 §i 24 din Legea rrr. 154 din .05.07.2012 -cu privire la selec^ia, evaluarea
;p.erformanj;elor §i carierajudeeatorilor, ' . • ; * .

H O T A R A § T E - " . . .

. A acorda calrxlcativul '•^7&^^-^"'̂ -— ^ />^^-rri unna sustinerii evaluarii
. • .' • rj^i ' ;—— -: *

perfonnantelor judecatoruM a)ANILOV Aliona, judecator la Judecatoria Buiucani,-
mun. Chisinau. - . . ' .'

Hotarirea poate fi.atacata in termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii in
Cpnslljul Superior al Magistraturii.

•Pregedintele Colegiului:

Membrii Colegiului:..

SvetlanaNOVAC

. Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

I-uliaGROSXJ

Elena BELEI • ''


