
H O T Ă R Â R E 

cu privire la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” și Diplomei de 

Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii unor judecători  

 

20 martie 2018                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 147/8                 
  

Examinând chestiunea cu privire la conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar” și Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii 

unor judecători, luând act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile președintelui 

Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, președintelui Curții de Apel Chișinău, 

Ion Pleșca, vicepreşedintelui Curții de Apel Bălți, Gheorghe Scutelnic și președintelui 

Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar” judecătorilor: Constantin Alerguș de la Curtea Supremă de 

Justiție, Lidia Bulgac și Anatolie Minciuna de la Curtea de Apel Chișinău; Vera 

Toma, ex-judecător la Curtea de Apel Bălți; Maria Iftodi și Lucia Danilișin de la 

Judecătoria Edineț și Mihail Macar de la Judecătoria Hîncești. 

Concomitent, în cancelaria CSM au fost înregistrate demersurile președintelui 

Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi și al președintelui Curții de Apel 

Chișinău, Ion Pleșca, referitor la acordarea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior 

al Magistraturii următorilor judecători: Ion Guzun, Mariana Pitic, Iurie Diaconu, 

Nadejda Toma și Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție, Ion Muruianu și 

Gheorghe Iovu de la Curtea de Apel Chișinău și Mihail Macar de la Judecătoria 

Hîncești. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind conferirea titlului onorific 

,,Veteran al sistemului judiciar”, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 

2013, titlul onorific se decernează prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

către întrunirea Adunarii Generale a Judecătorilor, convocată de CSM, precum şi în 

alte cazuri, la decizia Consiliului.  

Totodată, titlurile onorifice se acordă doar judecătorilor care întrunesc 

următoarele condiţii, prevăzute în pct. 4 din Regulamentul menţionat:  

- au o vechime în funcţia de judecător mai mult de 25 de ani;  

- pe parcursul activităţii în cadrul sistemului au manifestat un comportament 

ireproşabil;  

- au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor;  

- nu au fost supuşi răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de 

activitate;  

- nu au fost suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului. 



În același timp, conferirea titlului onorific marchează recunoașterea publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, stimularea morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiţiei.  

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaţilor pentru conferirea titlului 

onorific ,,Veteran al sistemului judiciar”.  

Constantin Alerguș și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din anul 

1993, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani din or. Chișinău, prin 

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII din 24 februarie 1993. În 

baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1218-III din 08 aprilie 2003 a 

fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, la 30 

iunie 2005, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 131-XVI a fost 

numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. În semn de recunoştinţă pentru merite 

deosebite în activitate, înalt profesionalism şi contribuţii remarcabile la consolidarea 

sistemului judecătoresc, spirit de iniţiativă, promovarea reformelor în justiţie, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 326-VI din 19 octombrie 2011, i-a fost 

conferit Ordinul ”Gloria Muncii”. 

Lidia Bulgac și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din anul 1993 în 

funcția de judecător la Judecătoria Fălești. Ulterior, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1579-II din 27 iulie 2000 a fost numită prin transfer în funcția 

de judecător la Tribunalul Chișinău. În temeiul Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1587-II din 27 iulie 2000 a fost numită în funcția de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. În baza Decretului Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1304-II din 11 iunie 2003 a fost reconfirmată în funcția de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău. Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 249/25 din 11 

noiembrie 2004 i s-a conferit gradul II de calificare, reconfirmat prin Hotărîrea CSM 

nr. 99/5 din 02 aprilie 2009. 

Anatolie Minciuna și-a început activitatea de magistrat în anul 1991, fiind 

numit în funcția de judecător la Judecătoria populară Octombrie, or. Chișinău în baza 

Ordinului Ministrului justiției al Republicii Moldova nr. 44 din 12 iulie 1991.  Prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 302 din 08 octombrie 1996 a fost 

numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău. Ulterior, în 

baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 77-III din 12 iunie 2001 a fost 

numit judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Conform Decretului 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1534-IV din 28 februarie 2008 a fost numit, prin 

transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 i s-a conferit gradul II de 

calificare. 

Vera Toma și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din anul 1993, fiind 

numită în funcția de judecător la Judecătoria orășenească Bălți, prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII din 24 februarie 1993. Ulterior, în 

baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1218-III din 08 aprilie 2003 a 

fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. La 09 

septembrie 2004 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1999-III a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. În perioada 



anilor 2004-2012 a deținut calitatea de membru al Colegiului disciplinar din 

subordinea CSM. La 14 martie 2014, prin Hotărîrea CSM nr. 261/10, a fost detașată 

pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 

începînd cu 15 martie 2014. Prin Hotărîrile CSM nr. 244/25 din 16 octombrie 2003, 

nr. 15/3 din 06 februarie 2004 judecătorului nominalizat i-a fost decernată ,,Diploma 

de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.. 

Maria Iftodi și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din 1991, fiind 

numită în funcția de judecător la Judecătoria Edineț. Ulterior, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 569-III din 25 martie 2003 a fost numită în 

funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Hotărîrile CSM nr. 

535/18 din 17 iunie 2014, nr. 962/31 din 02 decembrie 2014 și nr. 836/37 din 19 

decembrie 2017 a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor judecătorilui de 

instrucție de bază, cît și supleant, la Judecătoria Edineț. Prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 26 din 07 decembrie 2000 i s-a conferit gradul III de 

calificare, reconfirmat prin Hotărîrea CSM nr. 160/7 din 21 mai 2009. Pentru 

activitatea ireproșabilă și aportul semnificativ adus sectorului încredințat la 

înfăptuirea justiției, prin Hotărîrea CSM nr. 15/3 din 06 februarie 2004 i-a fost 

decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Lucia Danilișin și-a început activitatea de magistrat în anul 1990, fiind numită 

în funcția de judecător la Judecătoria Dondușeni. Prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000, a fost numită în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 468-III din 25 ianuarie 2002 și, respectiv, nr. 598-IV din 05 

iunie 2006 a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Dondușeni pentru 

două mandate consecutiv. Prin Hotărîrile CSM nr. 19/2 din 26 ianuarie 2016 și nr. 

836/37 din 19 septembrie 2017 a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție la Judecătoria Dondușeni. Prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 65/6 din 03 aprilie 2003 i s-a conferit gradul II de 

calificare, reconfirmat prin Hotărîrea CSM nr. 253/18 din 24 mai 2011. Prin Hotărîrea 

CSM nr. 15/3 din 06 februarie 2004 judecătorului nominalizat i-a fost decernată 

,,Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Mihail Macar și-a început activitatea de magistrat în anul 1993, fiind numit în 

funcția de judecător prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII 

din 24 februarie 1993 la Judecătoria populară a raionului Hîncești. Ulterior, a fost 

numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei raionale Hîncești, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 335 din 07 noiembrie 1996. La 01 decembrie 

1998 prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 45, magistratul a fost numit în funcția de 

președinte interimar al Judecătoriei raionale Hîncești. Prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1056-II din 22 iunie 1999 a fost numit în funcția de președinte 

al aceleiași instanțe. În baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1330-III 

din 26 iunie 2003, magistratul a fost numit judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. La 29 iulie 2003 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1410-III, 

a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 4 ani. 

Prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 143-XVI din 22 iunie 2007, 

magistratul a fost promovat în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Prin 



Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 379-VI din 23 noiembrie 2011 a fost 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești. La 14 iunie 2012, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 122-VII, magistratul a fost numit 

în funcția de președinte la Judecătoria Hîncești, pe un termen de 4 ani. La 06 

septembrie 2011, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 283-VI i-a fost 

conferit gradul superior de calificare al judecătorului. 

Urmare examinării materialelor parvenite Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii concluzionează că, judecătorii propuşi pentru conferirea titlului onorific 

„Veteran al sistemului judiciar” întrunesc condiţiile impuse de pct. 4 al 

Regulamentului nominalizat, au o vechime în funcția de judecător mai mult de 25 de 

ani, pe parcursul activității în sistemul judecătoresc au manifestat un comportament 

ireproșabil, au susținut evaluarea performanțelor judecătorilor cu calificativele 

,,excelent” și ,,foarte bine” și în ultimul an de activitate nu au fost supuși răspunderii 

disciplinare, din care considerente le va conferi titlul onorific solicitat. 

Cu referire la acordarea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, Plenul CSM menționează că, Diploma de Onoare întruchipează o 

evidenţiere şi o recunoaştere publică a măiestriei judecătorului, o măsură de încurajare 

în creşterea profesionalismului şi autorităţii corpului judecătoresc, o stimulare morală 

şi materială a muncii judecătorului, iar la evidențierea candidaților sunt luate în 

considerație mai multe aspecte ce țin de numărul de cauze civile, administrative şi 

penale examinate pe parcursul anului în termene rezonabile; calitatea actului de 

justiție, calitatea lucrărilor de secretariat şi a întocmirii actelor judiciare; 

corectitudinea faţă de părţi, de cetăţeni, de colaboratori, de alţi judecători; lipsa 

petiţiilor; autoinstruirea, păstrarea în stare de control a actelor legislative; participarea 

activă la seminare de instruire, conferinţe şi training-uri internaţionale, mese de lucru. 

Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor cu referire la judecătorii 

propuși pentru decorare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va conferi 

Diploma de Onoare a CSM următorilor magistrați: Iurie Diaconu de la Curtea 

Supremă de Justiție și Gheorghe Iovu de la Curtea de Apel Chișinău. 

Totodată, ținînd cont de datele statistice pentru anul 2017 generalizate de 

Serviciul analiza statisticii judiciare din cadrul Secretariatului CSM, s-a constatat că 

volumul de lucru din cadrul instanțelor judecătorești a crescut considerabil în 

comparație cu anii precedenți. 

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii analizînd datele 

statistice privind volumul și calitatea activității judecătorilor în procesul înfăptuirii 

actului de justiție pentru anul 2017, prezentate de instanțele judecătorești, consideră 

oportun de a propune acordarea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii judecătorilor: Liliana Catan și Iuliana Oprea de la Curtea Supremă de 

Justiție, Iurie Cotruță de la Curtea de Apel Chișinău, Iulia Grosu de la Curtea de Apel 

Bălți, Constantin Roșca și Aliona Miron de la Judecătoria Chișinău, Viorel Pușcaș și 

Ion Pâcaleu de la Judecătoria Bălți, Svetlana Caitaz de la Judecătoria Cahul, Veronica 

Carapirea de la Judecătoria Cimișlia, Vasilii Hrapacov de la Judecătoria Comrat, Lilia 

Țurcan de la Judecătoria Edineț, Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești, Igor Negreanu 

de la Judecătoria Orhei.   



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, judecătorii nominalizați, pe 

parcursului anului 2017, au dat dovadă de înalt profesionalism în desfășurarea 

obligațiunilor de serviciu, contribuind prin activitatea ce au desfășurat-o la 

consolidarea capacităților sistemului judecătoresc.  

Potrivit pct. 4 din Regulamentul cu privire la condițiile de acordare a Diplomei 

de Onoare a CSM, Plenul Consiliului va ține cont de un șir de condiții, printre care și 

numărul de cauze civile, administrative și penale examinate în termene rezonabile pe 

parcursul anului. 

Astfel, analizînd datele statistice deținute de CSM, prin prisma numărului de 

cauze examinate de judecător, se constată că, judecătorii evidențiați supra au o 

reputație ireproșabilă și au examinat un număr impunător de dosare pe parcursul 

anului 2017. 

Reieșind din cele menționate supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

în conformitate cu prevederile pct. 4, 8 din Regulamentul privind conferirea titlului 

onorific ”Veteran al sistemului judiciar”, ale Regulamentului cu privire la condiţiile 

de acordare a Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii şi art. 4, 17, 

24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se conferă titlul onorific ”Veteran al sistemului judiciar” următorilor 

judecători: 

- Constantin ALERGUȘ, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- Lidia BULGAC, judecător, Curtea de Apel Chișinău; 

- Anatolie MINCIUNA, judecător, Curtea de Apel Chișinău; 

- Vera TOMA, ex-judecător, Curtea de Apel Bălți; 

- Maria IFTODI, judecător, Judecătoria Edineț; 

- Lucia DANILIȘIN, judecător, Judecătoria Edineț; 

- Mihail MACAR, președinte, Judecătoria Hîncești. 

2. Se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii 

următorilor judecători: Iurie DIACONU, Liliana CATAN și Iuliana OPREA de la 

Curtea Supremă de Justiție, Gheorghe IOVU și Iurie COTRUȚĂ de la Curtea de Apel 

Chișinău, Iulia GROSU de la Curtea de Apel Bălți, Constantin ROȘCA și Aliona 

MIRON de la Judecătoria Chișinău, Viorel PUȘCAȘ și Ion PÂCALEU de la 

Judecătoria Bălți, Svetlana CAITAZ de la Judecătoria Cahul, Veronica CARAPIREA 

de la Judecătoria Cimișlia, Vasilii HRAPACOV de la Judecătoria Comrat, Lilia 

ȚURCAN de la Judecătoria Edineț, Emil BULAT de la Judecătoria Hîncești, Igor 

NEGREANU de la Judecătoria Orhei.   

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

4. Copia Hotărîrii se expediază, pentru informare, instanțelor judecătorești vizate 

şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  
 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

http://www.csm.md/

