
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
COLEGIUL PENTRU SELECTIA
§1 CARIERA JUDECATORILOR

H O T A R I R E

12 iunie 2013 mun. Chi§inau
nr. 34/5

In components:
Pre§edintemi Colegiului Svetlana Filincova
Membrii Ghenadie Nicolaev

Ion Pies, ca
Dumitru Mardarl
Tatiana Vizdoaga
Valentina Coptilet

Examinand in §edlnta publica dosarul judecatorului Catan Liliana pentru
promovare la o instanta superioara, Colegiul pentru selectia s_i cariera
judecatorilor,

C O N S T A T A :
In temeiul Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind selectia, evaluarea

performantelor §i cariera judecatorilor §i Regulamentului cu privire la criteriile de
selectie, promovare §i transferare a judecatorilor, dosarul judecatorului Liliana
Catan a fost remis Colegiului pentru selectia s.i cariera judecatorilor pentru
aprecierea corespunderii §i stabilirea punctajului de corespundere pentru
promovarea la o instanta superioara.

n

In scopul stabilirii punctajului de corespundere a judecatorului Liliana
Catan cu criteriile prevazute de art. 11 s.i 12 din Regulamentul privind criteriile de
selectie, transferare si promovare a judecatorilor, Colegiul a examinat dosarul
personal, precum §i actele referitoare la acesta, stabilind urmatoarele.

a) vechimea in functie dejudecator:
Conform inscrierilor din carnetul de rnunca, doamna Liliana Catan are 17

(s_aptesprezece) ani de activatate in functia de judecator, ceea ce conform
Regulamentului se apreciaza cu 20 (douazeci) puncte;

b) calitatea, eficienta s,i integritatea in functia dejudecator:
Conform calificativului ^foarte bine" acordat prin hotararea Colegiului de

evaluare nr.27/3 din 31 mai 2013, doamnei Liliana Catan i se ofera 30 (treizeci)
puncte conform Regulamentului;

c) experienta de munca relevanta, care depa§e§te pragul minim impus de
lege:



Doamna Liliana Catan activeaza in functia de judecator 17 ani, in aceasta
perioada acumuland o experienta de munca relevanta §i conform Regulamentului
este apreciata cu 7 (§apte) puncte;

d) cunoa§terea limbilor de lucru ale Curtii Europene a Drepturilor Omului:
La acest capitolul, doamna Liliana Catan nu a prezentat certificate sau

documente corespunzatoare cunoa§terii limbilor de lucru ale Curtii Europene a
Drepturilor Omului, la acest aspect acumulind 0 (zero) puncte;

e) gradul s_tiintific, experienta didactica, publicatiile §i articolele tematice:
Conform datelor din dosarul personal rezulta, ca doarnna Catan Liliana este

vicepresedinte al Asociatiei Judecatorilor din RM, calitate in care desfas.oara o
activitate ampla, fiind organizator a unui §ir de seminare, intruniri, mese rotunde,
organizate, inclusiv, §i in comun cu Consiliul Superior al Magistraturii.Doamna
Liliana Catan este membru Colegiului de redactie a revistei Themis, §i autor al
mai multor publicatii in aceasta revista; membru al consiliului organizatoric al
seminarelor, conferintelor, meselor rotunde organizate de Consiliul ATM, inclusiv
in colaborare cu CSM §i organizatiile internationale, participa in calitate de
forrnator la activitatile de instruire continua avand o prestatie buna §i abilitati
didactice excelente. Respectiv, conform Regulamentului, Colegiul estimeaza cu
maxim de 5 (cinci) puncte;

f) participarea la elaborarea proiectelor de acte nonnative, a cornentariilor la
actele normative, in calitate de expert sau consultant in grupurile de lucru
nationale sau internationale.

Conform datelor prezentate, doamna Liliana Catan este membru al
Consiliului de monitorizare a implementarii reformelor in justitie atat la
cornponenta procedura penala, cit §i procedura civila; este membru al grupului de
lucru pentru perfectarea legii privind Colegiul disciplinar; rnembrul grupului de
lucru privind elaborarea s.i implementarea indicatorilor de performanta a
instantelor judecatore§ti, ceea ce conform Regulamentului se apreciaza cu 5
(cinci) puncte;

g) motivarea candidatului:
Pentru motivarea prezentata §i sustinuta verbal in fata Colegiului pentru

selectie, Liliana Catan, a acumulat 10 (zece) puncte.
In rezultatul examinarii dosarului personal, a materialelor parvenite §i

sustinerii interviului in fata Colegiului pentru selectia §i cariera Judecatorilor,
doamna Liliana Catan a acumulat 77 (§aptezeci §i §apte) puncte conform
urmatorului calcul (20+30+7+0+5+5+10 - 77).

Astfel, in baza celor expuse supra, Colegiul pentru selectia §i cariera
Judecatorilor in conformitate cu prevederile art5, 10 s_i 11 din Legea nr. 154 cu
privire la selectia, evaluarea performantelor §i cariera Judecatorilor,



- . ;.,.. H O T A R A § T E :
1. SQ adrnite candidatura domanei Liliana Catan la concursul pentru

suplinirea functiei dejudecator la Curtea Suprema de Justitie.
2. Prezenta hotarare poate fi contestata la Consiliul Superior al Magistraturii

in term en de 10 zile rucratoare de la data adoptarii.
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