
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele organizate în luna mai 

conform Planului de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018  

 

25 aprilie 2018                                                                                       mun. Chișinău  

nr. 228/11  

  

Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori la 

seminarele organizate în luna mai, conform Planului de formare continuă pentru 

semestrul I al anului 2018, luând act de informația domnului Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Institutului Național al 

Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori 

la seminarele organizate în luna mai, conform Planului de formare continuă pentru 

semestrul I, ce vor avea loc în perioada 02-16 mai 2018. 

          Potrivit demersului nominalizat, conform Planului de formare continuă pentru 

semestrul I al anului 2018, Institutul Național al Justiției va organiza 4 seminare 

pentru judecători și personalul instanțelor cu genericul: „Metodologia întocmirii actelor, 

procedurale civile”(2 mai), „Metodologia întocmirii actelor, procedurale penale și 

contravenționale (3 mai)”, „Măsuri de ocrotire a persoanelor fizice adulte” (14 mai), 

„Procedura cu elemente de extranietate” (16 mai). 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarele care vor fi 

organizate de Institutul Național al Justiției sunt în concordanță cu Planul de formare 

continuă pentru semestrul I al anului 2018, iar tematicile ce urmează a fi abordate 

prezintă actualitate și importanță semnificativă pentru specialiștii din sectorul judiciar.  

În acest context, se solicită delegarea judecătorilor-formatori: Angela BOSTAN de 

la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 2 mai, Stella BLEȘCEAGA de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Râșcani) pentru data de 3 mai, Maria GHERVAS de la Curtea Supremă 

de Justiție pentru data de 14 mai și Aliona MIRON de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Râșcani) pentru data de 16 mai.  

 

Astfel, analizând demersul menționat şi luând în considerare ponderea tematicilor 

abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului Institutului Național al Justiției, privind delegarea judecătorilor sus-

menționați pentru participare la seminarele în cauză.  



Ținând cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de formatori la unele seminare incluse în Planul 

de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori 

la unele seminare incluse în Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 

2018, după cum urmează:  

-Angela BOSTAN de la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 2 mai;  

-Stella BLEȘCEAGA de la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) pentru data de 3 

mai;  

-Maria GHERVAS de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 14 mai;  

-Aliona MIRON de la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) pentru data de 16 

mai.  

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

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

procedura de emitere/adoptare.  

4. Prezenta Hotărâre se remite spre informare Institutului Naţional al Justiţiei, 

Curții Supreme de Justiție și Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) şi se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                         Victor MICU 

 

 

 

 
 

 


	Preşedintele ședinței Plenului Consiliului

