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 Examinînd în şedinţă publică dosarul şi actele prezentate de către Corcenco 

Aliona, judecător la Curtea de Apel Bălţi care solicită promovarea în funcţia de 

vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi, Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor,  

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.88/4 din 31 ianuarie 

2017, materialele în privinţa doamnei Corcenco Aliona au fost expediate 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor 

de selectare pentru numire în funcţie de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti. 

În scopul stabilirii gradului de corespundere a candidaturii doamnei 

Corcenco Aliona cu criteriile prevăzute la Capitolele III şi IV din Regulamentul cu 

privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, Colegiul 

reţine următoarele. 

Conform înscrierilor din carnetul de muncă, doamna Corcenco Aliona a fost 

numită pe un termen de 5 ani în funcţia de judecător la Judecătoria raională 

Şoldăneşti prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 220 din 13 iulie 

1995. La data de 19 iunie 2000, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.1528-II doamna Corcenco Aliona a fost numită în funcţia de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 1647 din 13 mai 2008 doamna Corcenco Aliona a fost numită prin 

transfer în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi.  

În conformitate cu prevederile pct. 12 lit. a) din Regulamentul cu privire la 

criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor „Pentru fiecare an de 



vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va oferi 2 puncte, 

însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte”. Dat fiind faptul că 

doamna Corcenco Aliona a fost numită în funcţia de judecător pe un termen de 5 

ani la data de 13 iulie 1995 (Decretul nr.220), vechimea totală în funcţia de 

judecător constituie 21 ani 10 luni. Prin urmare, Colegiul apreciază vechimea în 

funcţie de judecător a doamnei Corcenco Aliona cu 20 (douăzeci) de puncte. 

La aprecierea calităţii, eficienţei şi integrităţii activităţii în calitate de 

judecător, Colegiul reţine că, în urma susţinerii evaluării performanţelor 

judecătorului, Corcenco Aliona prin Hotărîrea nr. 26/3 din 17 martie 2017 Colegiul 

de evaluare i-a acordat calificativul „ foarte bine”, echivalentul a 30 (treizeci) de 

puncte, conform pct. 12 lit. b) din Regulament. 

Totodată, la capitolul integritatea candidatului, Colegiul consideră necesar să 

menţioneze că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 349/16 din 23 mai 2017, doamna Corcenco Aliona a fost considerată 

compatibilă cu interesele funcţiei publice. În aceeaşi ordine de idei, este necesar de 

menţionat că, din informaţia oferită de către Colegiul disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că judecătorul Corcenco Aliona pe 

parcursul ultimului an de activitate nu a fost sancţionată disciplinar.  

La aprecierea criteriului „Cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene 

a Drepturilor Omului” stipulat de pct. 12 lit. c) al Regulamentului, Colegiul pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor reţine că, doamna Corcenco Aliona a susţinut 

examenul la limbă franceză,în procesul studiilor de doctorat şi cunoaşte limba 

franceză. 

Avînd în vedere aceste considerente, Colegiul apreciază cunoştinţele 

candidatului pentru criteriul în cauză cu 5 (cinci) puncte.  

Colegiul reţine că, la materialele dosarului personal a fost anexată diploma 

nr.5 din 22 septembrie 2005,eliberată de Consiliul Naţional Pentru Acreditare şi 

Atestare,prin care doamnei Corcenco Aliona i s-a conferit gradul ştiinţific de 

“Doctor în drept”.Prin adeverinţa nr.2387 din 26 mai 2017 se confirmă faptul că 

doamna Corcenco Aliona a promovat pe perioada anilor 2015-2016,2016-2017 ore 

academice la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale în cadrul Universităţii de Stat 

“Alecu Russo”din Bălţi.A fost de asemeni anexată lista a 13 articole şi publicaţii 

ştiinţifice, ceea ce conform Regulamentului se apreciază cu 10 (zece) puncte. 

În cadrul şedinţei Colegiului, candidatul a susţinut verbal motivarea 

personală pentru promovare în funcţia de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi, 

care a fost anexată la materialele dosarului personal.  



În această ordine de idei, Colegiul reţine următoarele argumente motivante 

expuse de către candidat:efortul necesar şi suficient pentru realizarea unei bune 

administrări a activităţii instanţei de apel,în virtutea atribuţiilor deţinute privind 

asigurarea în permanenţă în vederea realizării sistemului de drepturi, 

obligaţii,garanţii atît a justiţiabililor,cît şi apersonalului instanţei de apel,în spiritual 

justiţiei,echităţii,previziunii şi binelui comun cu materializarea în practică a 

calităţilor de lider pe care le deţine.  

Respectiv pentru motivarea personală candidatul acumulează 25 (douăzeci 

şi cinci) de puncte. 

 

Potrivit pct. 14 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, „Candidaţii la funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte de instanţă urmează a fi apreciaţi sub aspectul capacităţilor 

manageriale, de control şi conducere”. Prin urmare, doamna Corcenco Aliona a 

elaborat şi a prezentat un plan de activitate al Curţii de Apel Bălţi, pentru care 

Colegiul apreciază candidatul cu 9 (nouă) puncte. Doamna Corcenco Aliona a 

participat la activităţi ce ţin de administrarea instanţei şi anume: în cadrul Curţii de 

Apel Bălţi în calitate membru Comisiei de pregătire a grefierilor din instanţă. 

Pentru această activitate, conform pct. 15 lit. b) din Regulament, Colegiul 

apreciază candidatul cu 3 (trei) puncte.  

 

La materialele dosarului personal nu se regăsesc acte ce ar confirma faptul 

că, judecătorul Corcenco Aliona în ultimii 3 ani a prezentat propuneri privind 

îmbunătăţirea activităţii organizatorice şi administrative a instanţelor. La criteriul 

în cauză Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor apreciază candidatul cu 0 

(zero) puncte.  

Cu referire la activitatea anterioară în funcţii administrative, Colegiul reţine 

că doamna Corcenco Aliona nu a fost desemnată pentru exercitarea interimatului 

funcţiei administrative. La acest criteriu candidatul acumulează 0 (zero) puncte.  

În rezultatul examinării dosarului personal, a intervievării candidatului şi 

audierii motivării personale, doamna Corcenco Aliona a acumulat 102 (o sută 

două) puncte conform următorului calcul: 20+30+5+10+25+9+3+0+0=102. 

Astfel, în baza celor expuse, cu votul unanim al membrilor, Colegiul pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor, în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din 

Legea nr. 154 cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite candidatura doamnei Corcenco Aliona pentru participare la 

concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi. 



2. Hotărîrea 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 hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii şi se expediază persoanei vizate. 

 

Preşedintele Colegiului                                                       Liliana Catan 
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