
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Tamara 

Chișca-Doneva, referitor la acordarea gradului superior de calificare unui judecător 

 

14 septembrie 2021                                                                              mun. Chişinău  

nr. 205/21                 
  

Examinând demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Tamara Chișca-Doneva, referitor la acordarea gradului superior de calificare unui 

judecător, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

interimar al Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișca-Doneva, prin care solicită 

acordarea gradului superior de calificare vicepreședintelui Curții Supreme de 

Justiție, președintelui Colegiul penal, Nadejda Toma. 

În conformitate cu  art. 131 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului 

nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare ”Gradele 

de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru înalt 

profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a 

atribuțiilor de serviciu”.  

Ad litteram pct. 8 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de 

calificare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 534/18 din 17.06.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 249-

255/1242 din 22.08.2014) gradele de calificare se acordă judecătorilor care 

corespund anumitor condiții și anume: 

- întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor;  

- au susținut evaluarea performanțelor judecătorilor cu calificativul „foarte 

bine” şi „excelent” la ultima evaluare;  

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

activitate;  

- nu au fost suspendați din funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).  

Conform pct. 9 din Regulamentul sus-nominalizat, ,,Gradele de calificare se 

conferă la expirarea termenului de deținere a gradului precedent, în conformitate 

cu vechimea în muncă, ținându-se cont de gradul de profesionalism”. 

Subsecvent, potrivit pct. 13 lit. d) din Regulamentul menționat supra, ”gradul 

superior de calificare se va conferi preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme 

de Justiţie”. 

În contextul expus, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține 

următoarele date relevante despre activitatea judecătorului în privința căruia se 

solicită acordarea gradului superior de calificare. 

Toma Nadejda și-a început activitatea în calitate de magistrat la 08 octombrie 

2001 la Judecătoria Ialoveni, fiind numită în funcție prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 249-III, pe un termen de 5 ani, iar la 22 decembrie 2006, a 

fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă prin 

Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 906-IV. 

La 26 august 2011, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 276-VI 

a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Ialoveni, pe un termen de 4 ani. 



Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 139 din 11 iulie 2014 a 

fost numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la atingerea 

plafonului de vârstă de 65 de ani. 

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului nr. 31 din 12 martie 2021, a fost numită 

în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului 

penal pe un termen de 4 ani. 

Totodată, Plenul CSM constată că, prin Hotărârea CSM nr. 806/26 din 07 

octombrie 2014 i s-a conferit gradul I de calificare. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, 

judecătorul propus pentru conferirea gradului de calificare corespunde exigențelor 

impuse de lege, nu a fost sancționat disciplinar pe parcursul ultimului an, a dat 

dovadă de nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiției, o calitate ireproșabilă 

a actelor judecătorești adoptate, iar ca urmare a procesului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor, prin hotărârea Colegiului de evaluare nr. 118/14 din 

10 noiembrie 2017 a obținut calificativul “excelent”. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară 

a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se 

efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalți invitați. 

În baza examinării materialelor referitoare la caz, ținând cont de rezultatul  

exprimării a 8 (opt) voturi pro și 0 (zero) voturi contra ale membrilor cu drept de vot 

prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii admite demersul 

președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișca-Doneva, 

acordând judecătorului Nadejda Toma gradul superior de calificare. 

În conformitate cu prevederile art. 131 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, art. 4, 17 și 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și pct. 8, 9, 13 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de 

calificare judecătorilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se admite demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Tamara Chișca-Doneva, referitor la acordarea gradului superior de calificare unui 

judecător. 

2. Se conferă gradul superior de calificare judecătorului Nadejda Toma de la 

Curtea Supremă de Justiție. 

 3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

zile.  

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Curții Supreme de 

Justiție și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Dorel MUSTEAȚĂ 

 

 

 

http://www.csm.md/

