
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COLEGIUL PENTRU SELECTIA §1

CARIERA JUDECATORILOR

H O T A R I R E
24 aprilie 2013 mun. Chisinau
nr. 6/1

In componenta:

Presedintele Colegiului Svetlana Filincova

Membrii Ghenadie Nicolaev
Ion Ple§ca
Dumitru Mardari
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet
Oleg Balan

Examinind, in s.edinta publica, candidatura doamnei GIRLEANU Violeta,
la functia de judecator la Judecatoria Ri§cani, mun. Chisinau, Colegiul pentru
selectia si cariera judecatorilor,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 200/8 din 05 martie

2013 materialele in privinta dnei GIRLEANU Violeta au fost remise la Colegiul
pentru selectia §i cariera judecatorilor.

A

In scopul stabilirii gradului de corespundere a candidatului cu criteriile
prevazute de art. 9 §i 10 din Regulamentul privind criteriile de selectie, transferare
si prornovare a judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul personal a dnei
GIRLEANU Violeta, precuni §i actele referitoare la aceasta, stabilind:

La 26 octombrie 2012, GIRLEANU Violeta a sustinut examenul de
capacitate fiindu-i apreciate cuno^tintele cu 9,5 (noua,5), fapt confirmat prin
Avizul nr.119/6 din 26 octombrie 2012, validat prin Hotarirea CSM nr. 674/33 din
30 octombrie 2012. Conform Regulamentului cu privire la selectie, promovare §i
transferare a judecatorilor, aprobat prin Hotarirea CSM nr. 211/8 din 05.03.2013,
se apreciaza cu 25 (douazeci §i cinci) puncte.

Conform carnetului de munca, la 09.03.1998, GIRLEANU Violeta a
mceput activitatea in calitate de grefier in Judecatoria Centru, mun. Chi§inau, in
anul 2004 a fost transferata la Curtea Suprema de Justitie in caliate de consultant
superior in sectia protocol §i relatii externe, in acela§i an este transferata in functia
de referent al judecatorului in Colegiul penal al Curtii Supreme de Justitie.

Astfel, vechimea de rnunca in functiile de specialitate juridica este de 15
ani, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 8 (opt) puncte.

Avind in vedere activitatea pe care a prestat-o de-a lungul anilor, faptul ca
detine gradul de calificare de rangul II consilier de stat de clasa III, GIRLEANU



Violeta, acumuleaza 10 (zece) puncte pentru caracterul activitatii in functie de
specialitate juridica.

Din declaratia pe propria raspundere rezulta ca, GIRLEANU Violeta poseda
cuno§tinte §i abilitati in domeniul tehnologiilor informationale, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 5 (cinci) puncte.

Din declaratia pe propria raspundere, constatam ca, GIRLEANU Violeta,
cunoaste limba franceza, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 3 (trei)
puncte.

Din recomandarea data de catre dl. Sergiu FURDUI, ex-vicepres.edinte al
Colegiului penal al Curtii Supreme de Justitie, rezulta ca GIRLEANU Violeta are
temeinice cunostinte teoretice, dispune de abilitati de interpretare a legislatiei, de
aplicare a legii §i de formulare a unor concluzii corecte §i argurnentate,
cunostintele §i capacitatile ii permit sa detina functia de judecator, ceea ce
conform Regulamentului se apreciaza cu 12 (douasprezece) puncte.

La motivarea expusa in scris §i sustinuta verbal in fata Colegiului pentru
selectie, GIRLEANU Violeta, conform Regulamentului a acurnulat 12
(douasprezece) puncte.

In rezultatul examinarii dosarului personal, a rnaterialelor parvenite §i
sustinerii interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera judecatorilor,
candidatul GIRLEANU Violeta a acurnulat 75 (§aptezeci §i cinci) puncte
'conform urmatorului calculul (25+8+10+5+3+12+12= 75 ).

Astfel, in baza celor expuse , 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 doamnei GIRLEANU Violeta la concursul pentru
suplinirea functiei de judecator la Judecatoria Ri§cani, mun. Chi§inau.

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

Pre^edintele Colegiului

Membrii

Svetlana Filincova

Ghenadie Nicolaev

Ion Ple§ca

Dumitru Mardari

Tatiana Vizdoaga

Valentina Coptilet

Oleg Balan


