
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CARIEREA JUDECATORILOR

H O T A R I R E
12 iunie 2013 mun. Chi§inau
nr. 37/5
In components:

Pres, edintele Colegiului Svetlana Filincova
Membrii Ghenadie Nicolaev

Ion Ples.ca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinind, in §edinta publica, candidatura doamnei Danilov Aliona, la functia de
judecator la Curtea Suprema de Justitie, Colegiul pentru selectia §i cariera judecatorilor,

' C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/8 din 05 martie 2013

materialele in privinta doamnei Aliona Danilov au fost remise catre Colegiul de
evaluare §i Colegiul pentru selectia s.i cari era judecatorilor.

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile prevazute
de art 11, 12 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare §i promovare a
judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al doamnei Aliona Danilov, precum
§i actele referitoare la aceasta, stabilind urmatoarele.

Conform carnetului de munca, Aliona Danilov, la 08.10.1996 a fost numita in
functia de judecator la Judecatoria Buiucani, mun. Chi§inau, pe un termen de 5 ani. La
30.10.2001 a fost numita in functia de judecator pma la atingerea plafonului de virsta
(Decret nr.291-III). La 16.12.2005 a fost numita in functia de vicepres.edinte al
Judecatoriei Buiucani, mun. Chis.inau pe un termen de 4 ani (Decret nr. 361-IV). In
perioada 17.07.2008 - 25.12.2008 a fost pres,edinte interimar al Judecatoriei Buiucani,
mun. Chi§inau.

In baza Hotaririi CSM nr.42/5 din 28.02.2006 i-a fost atribuit gradul III (trei) de
calificare, confirmat la 15.11.2011.

De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri disciplinare in
privinta judecatorului Aliona Danilov.

Astfel, vechimea de munca tn functia de judecator este de 16 ani 6 luni, ceea
ce conform Regulamentului se apreciaza cu 20 (douazeci) puncte.

Conform Hotaririi Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor nr.31/3
din 31 mai 2013, calitatea, eficienta §i integritatea in functia de judecator a candidatului
Aliona Danilov a fost apreciata cu calificativul Joarte bine", ceea ce conform
Regulamentului cu privire la selectie, promovare s,i 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, Aliona Danilov
acumuleaza 6,5 (§ase intregi §i cinci zecimi) puncte, pentru fiecare an suplimentar
care depas.es.te pragul minim impus de lege, unde vechimea de 10 ani este pragul minim
impus prin art. 6 alin. (5) din Legea 544/20.07.1995 cu privire la statutul judecatorului.



Din certificatul eliberat de Alianta Franceza din 06 iulie 2012 rezulta ca, Aliona
Danilov cunoa§te limba franceza la un nivel rnediu, ceea ce conform Regulamentului se
apreciaza cu 4 (patru) puncte.

Candidatul Aliona Danilov nu define grad §tiintific §i nu are experienta didactica.
Pe parcursul anilor 2010-2012 candidatul Aliona Danilov a exercitat functia de

conducator al stagmmi de practica pentru mai mult de 30 de studenti (ULIM, USM).
Incepind cu anul 2009 a fost numita in fiecare an in calitate de mentor al stagiuiui

de practica pentru audientii INJ. Sub conducerea judecatorului Aliona Danilov, audientii
au executat in intregime curricula prevazuta de programul prescris de INJ, sustinind cu
note maxime apararea stagiuiui de practica.

In anul 2009 a fost delegata ca reprezentant al CSM in comisia formata de INJ la
examenul de sustinere a stagiuiui de practica al audientilor INJ.

In anul 2012 a fost delegata de catre Asociatia Judecatorilor din Republica
Moldova ca reprezentant in grupul de lucru creat intru elaborarea legislatiei privind
raspunderea disciplinara a Judecatorilor.

Pentru executarea cu abnegatie a obligatiunilor profesionale, in anul 2004 i-a fost
decernata Diploma de onoare a Ministerului Justitiei al Republicii Moldova.

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

La motivarea expusa in scris §i sustinuta verbal in fata Colegiului pentru
selectie, Danilov Aliona, conform Regulamentului a acumulat 10 (zece) puncte.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite §i sustinerii
interviului in fata Colegiului pentru selectia s.i cariera Judecatorilor, doamna Aliona
Danilov, candidat In vederea promovarii la o instanta ierarhic superioara - Curtea
Suprema de Justitie, a acumulat 75,5 (§aptezeci §i cinci intregi, cinci) puncte, conform
urmatorumi calcul (20+30+6,5+4+5+10 - 75,5).

Astfel, in baza celor expuse supra, 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 cariera Judecatorilor,

H O T A R A § T E :

1. Se admite candidatura doarnnei Aliona Danilov la concursul pentru suplinirea
functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.

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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