
CURRICULUM VITAE 

Domnul  Musteaţă Dorel, Membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

Data naşterii   1972 

Locul naşterii   s. Palanca, raionul Ştefan Vodă, RM 

Domiciliul                      mun. Chişinău 

Naţionalitatea                 moldovean 

Studii    - şcoala medie din s. Palanca, r. Şt. Vodă 1979-1989 

                                      - facultatea de drept, USM 1989 – 1994 

Starea civilă    căsătorit, doi copii 

 

 

EXPERIENŢA   PROFESIONALĂ: 

08.1994 – 09.1995 stagiar la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău 

09.1995 – 10.1995  consultant la Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău 

10.1995 – 09.1998  notar de stat la Biroul notarial nr.6 din sectorul Centru, 

mun. Chişinău 

09.1998 – 02.2005  notar privat cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel      

Mare 73 

02.02.2005  numit, prin Decretul nr. 2213-III a Preşedintelui RM, 

Vladimir Voronin, în funcţie de judecător la Judecătoria 

Anenii Noi  

16.04.2010 numit, prin Decretul nr. 269-V a Preşedintelui Interimar 

al RM, Mihai Ghimpu, în funcţia de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

23.09.2011 numit, prin Decretul nr. 292-VI a Preşedintelui Interimar 

al RM, Marian Lupu, în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Anenii Noi pe un termen de 4 ani. 

03.10.2014 ales, la Adunarea Generală a Judecătorilor din 03.10.14, 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecător detaşat al Judecătoriei Anenii Noi 

 

ACTIVITĂŢI   EXATRJUDICIARE: 

26,27,30  

septembrie 2011 a participat la seminarul cu genericul ”Aplicarea şi 

interpretarea Legii nr. 163 din 22.07.2011”, la Curţile de 

Apel Chişinău, Cahul şi Bălţi 



15.12.2011 a participat la seminarul cu genericul ”Interpretarea şi 

aplicarea Legii nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea 

de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen  rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti”, în incinta Institutul Naţional al Justiţiei 

19-20.09.2013 a participat la seminarul cu genericul ”Codul Civil al 

Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi 

perspective”, în incinta Ministerului Justiţiei al RM 

06-07.11.2013 a participat la seminarul cu genericul ”Răspunderea 

disciplinară a judecătorilor: studiu comparativ al 

practicilor din Lituania şi Moldova”, în incinta 

Ministerului Justiţiei al RM 

17,18,21,24,25,26 

februarie 2014 a participat la seminarul cu genericul ”Organizarea 

formării continue în domeniul analizei statisticii 

judiciare”, în incinta Institutul Naţional al Justiţiei 

27.02.2014 a participat la seminarul cu genericul ”Activitatea 

specială de investigaţie în cazurile de corupţie”, în 

incinta Institutul Naţional al Justiţiei 

10.03.2014 a participat la seminarul cu genericul ”Nulitatea actelor 

civile”, în incinta Institutul Naţional al Justiţiei 

19.03.2014 a participat la seminarul cu genericul ”Particularităţile 

soluţionării litigiilor ce ţin de partajarea bunurilor 

proprietăţii în devălmăşie”, în incinta Institutul Naţional 

al Justiţiei 

 

Limbi Vorbite  - Limba Română   

                                         - Limba Rusă   

                                         - Limba Franceză, la nivel de citire cu dicţionarul 

 


