
 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECȚIA ȘI CARIERA JUDECĂTORILOR 
 

H O T Ă R Â R E 

19 aprilie 2019                                                                                     mun. Chișinău 

Nr. 92/06 
 

Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 
 

Președintele ședinței Colegiului           Xenofon ULIANOVSCHI 

pentru selecția și cariera judecătorilor 
 

Membrii Colegiului                      Mihail MACAR 

                                                                                          Valeriu BAEȘU 

                                                                                          Feodor BRIA 

                                                                                          Alexandru SOSNA 
 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de solicitantul Alina 

Gorceac privind admiterea pentru participarea la concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93/5 din 12 martie 2019 

materialele în privința solicitantului Alina Gorceac au fost expediate Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare 

pentru accederea în funcția de judecător. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii solicitantului Alina 

Gorceac criteriilor prevăzute de Capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul reține următoarele: 

La materialele dosarului personal al solicitantului au fost anexate copiile 

autentificate ale buletinului de identitate, diplomei de licență în drept, certificatul de 

cazier judiciar și certificatul medical, acte ce confirmă corespunderea solicitantului 

condițiilor impuse de art. 6 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului și pct. 8 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție promovare 

și transferare a judecătorilor. 

În perioada 01 octombrie 2015 - 31 martie 2017, Alina Gorceac a urmat 

cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei, pe care le-a absolvit cu media generală 9,15 (nouă 

întreg și cinsprezece zecimi), fapt confirmat prin Atestatul seria IJ nr. 00159, eliberat 

de Institutul Naţional al Justiţiei la 31 martie 2017. Conform pct. 9 din Regulamentul 

cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, solicitantul 

se apreciază la acest criteriu cu 56 (cincizeci și șase) puncte. 



 

Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, Alina Gorceac la 04 octombrie 2005 

a fost angajată în funcție de specialist principal în Direcția Juridică a Agenției 

Privatizare pe lângă Ministerul Economiei și Comerțului Republicii Moldova, unde a 

activat până la 03 decembrie 2007. În perioada 03 decembrie 2007 - 31 ianuarie 2011 

a activat în calitate de consultant în Agenția Proprietății Publice de pe lângă 

Ministerul Economiei și Comerțului Republicii Moldova. În perioada 01 februarie 

2011 - 01 octombrie 2015 - jurisconsult la Societatea pe Acțiuni „Inconarm”. În 

perioada 01 octombrie 2015 - 31 martie 2017, Alina Gorceac a urmat cursurile de 

formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Naţional 

al Justiţiei. Iar la 08 septembrie 2017 a fost angajată în funcție de asistent judiciar la 

Curtea de apel Chișinău, unde activează până în prezent. 

Prin urmare, vechimea totală în funcție de specialitate juridică constituie peste 

13 ani. Pct. 10, lit. a) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare 

și transferare a judecătorilor stipulează că, fiecare an de vechime în muncă 

echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul 

de 12 puncte, prin urmare, Colegiul apreciază vechimea în funcțiile de specialitate 

juridică a solicitantului cu 12 (douăsprezece) puncte. 

În ceea ce privește genul activității în funcțiile de specialitate juridică pe care 

le-a deținut Alina Gorceac, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. b) din 

Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor, Colegiul apreciază cu 7 (șapte) puncte, corespunzător următorului 

calcul: 1 punct pentru fiecare an de activitate în funcții de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătoreşti și 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate în funcții de 

specialitate juridică, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 7 

puncte. 

Colegiul a constatat că Alina Gorceac nu deține grad ştiinţific, nu are 

experienţă didactică și publicații științifice. Având în vedere cele menționate, 

Colegiul, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. c) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, apreciază activitatea 

solicitantului Alina Gorceac în domeniul științifico-didactic cu 0 (zero) puncte. 

Potrivit pct. 10, lit. d) din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul apreciază caracteristicile de 

personalitate și abilităţile adecvate funcţiei de judecător ale candidatului în baza 

referințelor de la locul de muncă, a personalităţilor notorii, prin interviu şi prin 

avizul organului de verificare. 

Prin urmare, Alina Gorceac a fost recomandată la funcţia de judecător de către 

judecătorul Curții Supreme de Justiție, Dumitru Mardari, vicepreședintele Curții de 

Apel Chișinău, Nelea Budăi, judecătorul Curții de Apel Chișinău, Victoria Sîrbu și    

Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar. 



 

Potrivit referințelor, Alina Gorceac este o persoană echilibrată, onestă şi 

responsabilă și prin urmare se recomandă la funcția de judecător, evidențiindu-se 

aptitudinile practice acumulate în timpul exercitării funcției, cunoștințe teoretice și 

faptul că posedă aptitudinile necesare pentru exercitarea funcției. 

Astfel, ca urmare a analizării referințelor, caracteristicilor și recomandărilor 

prezentate, Colegiul apreciază solicitantul Alina Gorceac cu 2 (două) puncte. 

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională nr. 20/983 cip 

din 07 martie 2019, Colegiul remarcă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9, 

alin. (8) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Alina Gorceac nu a fost supusă 

testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

La alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, 

decizii, Alina Gorceac nu a participat, astfel Colegiul în conformitate cu prevederile 

p.10 lit. e) al Regulamentului, apreciază aceasta cu 0 (zero) puncte. 

Așadar, în rezultatul examinării dosarului personal și a intervievării 

solicitantului, Alina Gorceac a acumulat 77 (șaptezeci și șapte) puncte conform 

următorului calcul: 56+12+7+0+2+0 = 77 puncte. 

În baza celor expuse, prin vot unanim, Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 și 11 din Legea nr. 154 cu 

privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite candidatura solicitantului Alina Gorceac pentru participare la 

concursul în vederea suplinirii funcției vacante de judecător, cu 77 (șaptezeci și 

șapte) puncte. 

2. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

intermediul Colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar în 

partea ce se referă la procedura de emitere și adoptare. 

3. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii și se expediază persoanei vizate. 

Preşedintele ședinței Colegiului 

pentru selecția și cariera judecătorilor         /semnătura/      Xenofon ULIANOVSCHI 

Membrii Colegiului:                             /semnătura/       Mihail MACAR 

                                                        /semnătura/         Valeriu BAEȘU 

                                                                 /semnătura/           Feodor BRIA 

                                                                /semnătura/           Alexandru SOSNA 

 


