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Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în componența: 

 

Președintele ședinței Colegiului  

pentru selecția și cariera judecătorilor         Xenofon ULIANOVSCHI 

Membrii Colegiului           Mihail MACAR                                                                                                                                      

                                                                              Valeriu BAEȘU 

               Feodor BRIA 

              Alexandru SOSNA 

 

Examinând în ședință publică dosarul și actele prezentate de solicitantul Aliona 

Sârbu privind admiterea pentru participarea la concursurile pentru suplinirea funcțiilor 

vacante de judecător, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor 
 

C O N S T A T Ă : 
 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.115/6 din 26 martie 2019, 

materialele în privința solicitantului Aliona Sârbu 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 cu 

criteriile prevăzute de capitolul II din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, Colegiul constată următoarele. 

La materialele dosarului personal al solicitantului Aliona Sârbu au fost anexate 

copiile autentificate ale buletinului de identitate, a diplomei de licență în drept și a 

diplomei de master în științe politice, atestatul de absolvire a cursurilor de formare 

inițială a candidaților la funcția de judecător, cazierul judiciar cât și certificatul medical, 

acte ce confirmă corespunderea candidatului cu condițiile impuse de Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor la pct.8. și art.6 

din Legea nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

  În perioada 01 octombrie 2016 - 31 martie 2018 Aliona Sârbu a urmat cursurile 

de formare inițială a candidaților la funcția de judecător și susținut examenul de 

capacitate în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al 

Justiției obținând media generală de 9,19 fapt confirmat prin atestatul de absolvire seria 

IJ nr.00183 eliberat de Institutului Național al Justiției. 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, Aliona Sârbu și-a început activitatea în 

calitate de jurist a IFS Cahul la data de 12 martie 2001 unde a activat până în anul 2015, 



la data de 09 noiembrie 2015 a fost numită în funcția de asistent judiciar a Judecătoriei 

Cahul unde a activat până în anul 2016. 

În perioada 01 octombrie 2016 – 31 martie 2018, Aliona Sârbu a urmat cursurile 

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

al Justiției. Ulterior, începând cu luna martie 2019 este angajată în calitate de asistent 

judiciar în cadrul Judecătoriei Cahul unde activează în prezent. 

Prin urmare, vechimea în muncă în funcțiile de specialitate juridică este de 15 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 (doisprezece) puncte. 

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

deținut Aliona Sârbu, 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 

în alte funcții de specialitate juridică, dar valoarea totală a punctajului acumulat de un 

candidat nu poate depăşi plafonul de 7 puncte. 

Colegiul a constatat că Aliona Sârbu nu deține grad științific, dar în același timp 

urmează studii de doctorat, activează în calitate de lector universitar în cadrul 

Universității de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul și are câteva publicații științifice cum ar 

fi: Constituția Republicii Moldova și reglementarea relațiilor econimico-financiare în 

publicația de materiale ale conferinței teoretico-științifice internaționale „Statul de drept 

și problemele minorităților naționale” Chișinău 2002; Rezultatele aplicării legii privind 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, la scurt timp după adoptarea ei, în cadrul 

Conferinței științifice internaționale organizată de Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hașdeu”, Cahul 7 iunie 2016; Considerații generale privind integritatea 

sistemului judiciar din RM, în cadrul conferinței științifice organizată de Universitatea 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Cahul 14 decembrie 2018 . 

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 Aliona Sârbu în domeniul științifico-

didactic cu 2 (două) 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 personalităților notorii, prin interviu şi prin avizul 

organului de verificare.  

Aliona Sârbu a fost recomandată la funcţia de judecător de vicepreședintele 

Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac și președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan 

Petrov. Potrivit referințelor, Aliona Sârbu 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. De 

asemenea pe lângă calitățile profesionale au fost punctate calitățile morale.  

Astfel, ca urmare a analizării referințelor, caracteristicilor și recomandărilor 

prezentate, Colegiul apreciază solicitantul Aliona Sârbu cu 2 (două) puncte. 

Potrivit certificatului de cazier privind integritatea profesională nr. 20/2178 cip 

din 27 martie 2019, Colegiul remarcă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9, 

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

testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

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

decizii sau ordine, n-au fost prezentate de către solicitanta Aliona Sârbu, fapt pentru 

care Colegiul în conformitate cu prevederile p. 10, lit. e) al Regulamentului, apreciază 

aceasta cu 0 (zero) puncte. 

 În rezultatul examinării dosarului personal şi a intervievării solicitantului, Aliona 

Sârbu a acumulat 79 (șaptezeci și nouă) puncte conform următorului calcul: 

56+12+7+2+2+0 = 79 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 Aliona Sârbu pentru participare la concurs, 

în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător, cu 79 (șaptezeci și nouă) 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 şi adoptare. 

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

şi se expediază persoanei vizate.  

 

Președintele ședinței Colegiului                  

pentru selecția și cariera judecătorilor            /semnătura/   Xenofon ULIANOVSCHI 

Membrii Colegiului:                                      /semnătura/     Mihail MACAR 

                                                                      /semnătura/      Valeriu BAEȘU  

                                                                     /semnătura/       Feodor BRIA                   

                                                                    /semnătura/        Alexandru SOSNA  

 


