
H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea inspectorului-judecător Sveatoslav Moldovan referitor la sistarea 

detașării în cadrul Inspecției judiciare  

 

25 iunie 2019                                                                                            mun. Chişinău  

nr. 237/13                 
  

Examinând cererea inspectorului-judecător Sveatoslav Moldovan referitor la 

sistarea detașării în cadrul Inspecției judiciare, luând act de informaţia membrului 

CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 14 iunie 2019 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

inspectorului-judecător Sveatoslav Moldovan referitor la sistarea detașării în cadrul 

Inspecției judiciare cu reîncadrarea în funcția de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție, începînd cu 16 iulie 2019. 

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

domnul Sveatoslav Moldovan a fost desemnat în funcția de inspector-judecător în 

cadrul Inspecției judiciare, prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 318/16 din 23 mai 2017 

pe un termen de 4 ani, începînd cu 12 iunie 2017, şi detaşat din funcţia de judecător al 

Curții Supreme de Justiție pentru toată perioada mandatului. 

Totodată, Inspecția judiciară este organ specializat din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu art. 7
1
 din 

Legea        nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului ”judecătorului detașat din funcție cu consimțămîntul 

său în scopul asigurării activității Consiliului Superior al Magistraturii, la revenire 

în funcția deținută se acordă funcția anterioară pe care a deținut-o până la 

detașare”. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul CSM 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 rezultatul examinării cererii magistratului, în temeiul prevederilor legale 

expuse, precum şi urmare a exprimării votului de membrii prezenţi la şedinţă, cu 8 

(opt) voturi ”pro” Plenul Consiliului Superior al Magistraturii admite cererea 



inspectorului-judecător Sveatoslav Moldovan referitor la sistarea detașării în cadrul 

Inspecției judiciare din cadrul CSM, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție, începînd cu 16 iulie 2019. 

Ținând cont de circumstanțele enunțate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în temeiul art. 24
1
 alin. (6) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului și art 4, 17, 24 și 25 din Legea 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 cererea inspectorului-judecător Sveatoslav Moldovan referitor la 

sistarea detașării în cadrul Inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

2. Se sistează detașarea în cadrul Inspecției judiciare a judecătorului Sveatoslav 

Moldovan, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, 

începînd cu 16 iulie 2019.  

3. Se anunţă concurs pentru suplinirea a unei funcții de inspector-judecător în 

cadrul Inspecţiei judiciare. 

4. Cererile de participare la concurs se vor depune în termen de 30 de zile din 

data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la cancelaria 

CSM (str. M. Eminescu, 5, mun. Chișinău), la care se vor anexa:  

a) copia de pe buletinul de identitate;  

b) curriculum vitae; 

c) fişa personală, conform modelului plasat pe pagina web a CSM, la rubrica 

”Informaţii” – ”Modele de acte”;  

d) certificatul medical (formular eliberat de Secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii);  

e) copia de pe diploma de licenţă;  

f) copia de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 

2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, 

organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care 

trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea 

în     muncă;  

g) cazierul judiciar;  

h) referinţă de la ultimul loc de lucru;  

i) declaraţia de avere și interese personale;  

k) o fotografie color 40x50 mm.  

Notă: Copiile documentelor indicate la lit. a), e) şi f), vor fi autentificate notarial 

sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată 

veridicitatea lor. 



5. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile.  

6. Copia prezentei Hotărâri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md), iar anunțul se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Dorel MUSTEAȚĂ 

http://www.csm.md/

