
H O T Ă R Î R E  
 

cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători  
  

08 septembrie 2020                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 241/21 
  

Examinând chestiunea cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători, 

luând act de informația membrului CSM, Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  
  

C O N S T A T Ă:  

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile președintelui 

interimar al Curții de Apel Chișinău și cererea judecătorului Eugeniu Beșelea de la 

Judecătoria Chișinău, prin care se solicită acordarea gradului de calificare unor 

magistrați, după cum urmează: 

- Ion Țurcan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Alexandru Gafton, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Marcel Juganari, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Elena Cojocari, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ina Dutca, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Igor Mînăscurtă, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Silvia Vrabii, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Olga Cojocaru, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ghenadie Morozan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Vitalie Cotorobai, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Victoria Sîrbu, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Eugeniu Beșelea, Judecătoria Chișinău, gradul V (cinci). 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, potrivit art. 

13
1
 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 sînt conferite pentru înalt profesionalism, 

merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de 

serviciu”. 

Totodată, gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care corespund 

cerințelor, prevăzute în pct. 8 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de 

calificare judecătorilor și anume: 

 -întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor; 

 -au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor cu calificativul „foarte bine” 

şi „excelent” la ultima evaluare; 

-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). 

Pct. 9 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 534/18 din 17 iunie 2014, stabilește că: 

,,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”, iar, conform pct. 13. lit. a) din același Regulament, gradele cinci-trei 

de calificare se conferă judecătorilor și vicepreședinților judecătoriilor.  



Potrivit pct. 10 din Regulamentul menționat supra, gradul cinci poate fi acordat 

după expirarea unui an de la numirea judecătorului în funcție pentru prima dată. 

În același context, conform pct. 14 din Regulamentul nominalizat, ”Gradele de 

calificare pot fi acordate înainte de expirarea termenelor stabilite, peste o treaptă, doar 

o singură dată pe parcursul activității în calitate de judecător, în cazul când 

judecătorul dă dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiției, 

asigură o calitate ireproșabilă a actelor judecătorești adoptate, își perfecționează 

continuu cunoștințele în domeniul jurisprudenței, participă activ la viața sistemului 

judecătoresc, se bucură de autoritate în comunitatea de judecători, respectă riguros 

Codul de etică al judecătorului și deține titluri științifice”. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că toți judecătorii, care 

au fost propuși pentru conferirea gradelor de calificare, ca urmare a procesului de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin hotărârile Colegiului de evaluare nr. 

117/13 și 116/13 din 01 noiembrie 2019, nr.85/10 din 20 octombrie 2018, nr.55/4 din 

26 iunie 2020, nr.98/12 din 06 octombrie 2017, nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018, nr. 

101/11 din 11 octombrie 2019, nr. 72/9 din 05 iulie 2019, nr. 11/1 din 26 ianuarie 

2018, nr. 30/4 din 24 martie 2017, nr. 63/8 din 14 iunie 2019, nr. 80/5 din 17 iulie 

2020 și nr. 82/5 din 17 iulie 2020 au obținut calificativul „excelent” și ,,foarte bine”.  

În contextul expus, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține 

următoarele date relevante despre activitatea judecătorilor vizați. 

Ion Țurcan și-a început activitatea de judecător fiind numit la Judecătoria 

Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1863-III din 17 iunie 2004, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009 a fost numit în funcția de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 15-VI din 26 ianuarie 

2011, a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru, mun. Chişinău. 

Prin Hotărârea CSM nr. 180/13 din 03 aprilie 2012 i s-a acordat gradul III (trei) 

de calificare. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 388-VIII din 09 

octombrie 2017, domnul Ion Ţurcan a fost numit în funcţia de judecător la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Alexandru Gafton și-a început activitatea de judecător la Judecătoria Hîncești, 

fiind numit în funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1104-III din 

06 februarie 2003 pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1532-IV din 28 februarie 2008 a fost numit în funcția de judecător până 

la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1861-IV din 30 

septembrie 2008, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti, pe 

un termen de 4 ani. 

Prin Hotărârea CSM nr. 217/15 din 11 mai 2010 i s-a acordat gradul III (trei) de 

calificare. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 172-VII din 11 iunie 2012 a 

fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău. 



Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 63-VIII din 20 

februarie 2017, domnul Alexandru Gafton a fost numit în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău. 

Marcel Juganari și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

Militară, în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1653-IV din 13 mai 

2008, pe un termen de 5 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 199-VIdin 11 iulie 2011, a 

fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Călărași, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 647-VII din 23 mai 2013, a fost numit 

în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 957/31 din 02 decembrie 2014 i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1974-VII din 17 

martie 2016, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni, 

iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2021-VII din 11 aprilie 2016, a 

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

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, Marcel 

Juganari a fost desemnat judecător la instanța nou-creată Judecătoria Hîncești, 

începând cu 01 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 53-VIII din 27 ianuarie 2017, 

a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 4 

ani. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1370-VIII din 11 

decembrie 2019, domnul Marcel Juganari a fost numit în funcția de judecător la 

Curtea de Apel Chișinău. 

Angela Bostan și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

Cahul în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 798-IV din 04 

octombrie 2006, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1238-IV din 23 iulie 2007, a fost numită, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Judecătoria Hînceşti. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 338-VI din 25 

octombrie 2011, a fost numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 512-VII din 22 

februarie 2015, a fost numită în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti, pe 

un termen de 4 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1446-VII din 04 februarie 

2015, Angela Bostan a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Elena Cojocari și-a început activitatea în funcția de judecător la Judecătoria  

sectorului Buiucani, mun. Chișinău, în baza Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1369-IVdin 27 noiembrie 2007, pe un termen de 5 ani. 



Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 346-VII din 30 octombrie 

2012, doamna Elena Cojocari, a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 82/3 din 03 februarie 2015 i s-a acordat gradul III (trei) 

de calificare. 

Prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Elena Cojocaria 

fost transferată în calitate de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, 

începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1370-VIII din 11 

decembrie 2019, Elena Cojocari a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Ina Dutca și-a început activitatea la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. 

Chișinău, fiind numită în funcția de judecător prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 442-IVdin 01 februarie 2006, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.17-VI din 26 ianuarie 2011, a fost numită în 

funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014, i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Ina 

Dutca a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1370-VIII din 11 

decembrie 2019, Ina Dutca a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel 

Chişinău. 

Igor Mînăscurtă și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

mun. Bălți, fiind numit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 428-II din 

30 decembrie 1997, pe un termen de 5 ani. 

Ulterior, prin Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 778-III din 12 

iulie 2002, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Ciocana, 

municipiul Chişinău. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1081-III din 15 ianuarie 

2003, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 341/14 din 15 noiembrie 2007 i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 129-VIII din 11 

aprilie 2017, domnul Igor Mînăscurtă a fost numit în funcţia de judecător la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Silvia Vrabii și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria Fălești 

fiind numită prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 442-IV din 01 

februarie 2006, pe un termen de 5 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2205-IV din 21 aprilie 2009, a 

fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Bender. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.196-V din 22 februarie 

2010, doamna Silvia Vrabii a fost numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 



Bender, pe un termen de 4 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr.17-VI din 26 ianuarie 2011, a fost numită în funcţia de judecător, până la atingerea 

plafonului de vîrstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 100/5 din 05 octombrie 2012  i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.375-VII din 21 

noiembrie 2012, a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bender, iar 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1231-VIII din 04 iulie 2014, 

doamna Silvia Vrabii a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Olga Cojocaru și-a început activitatea la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, 

fiind numită în funcția de judecător prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1653-IV din 13 mai 2008, pe un termen de 5 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 647-VII din 23 mai 2013, 

doamna Olga Cojocaru, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vîrstă.  

Prin Hotărârea CSM nr. 282/13 din 14 aprilie 2015 i s-a acordat gradul III (trei) 

de calificare. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Olga 

Cojocaru a fost transferată în calitate de judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 881-VIII din 19 

septembrie 2018, doamna Olga Cojocaru a fost numită în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău. 

Ghenadie Morozan și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

Rîșcani, mun. Chișinău, fiind numit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1864-III din 17 iunie 2004, pe un termen de 5 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2335-IV din 07 septembrie 

2009, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Iar, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1037-VII din 01 aprilie 2014, 

domnul Ghenadie Morozan a fost reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria 

Rîșcani, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea CSM nr. 374/15 din 19 mai 2015 i s-a acordat gradul III (trei) de 

calificare. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1675-VII din 10 

iulie 2015, Ghenadie Morozan a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău. 

Vitalie Cotorobai și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

Hîncești, fiind numit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1654-IV din 

13 mai 2008, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr.647-VIIIdin 23 mai 2013, a fost numit în funcția de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 437/27 din 28 septembrie 2010 i s-a acordat gradul IV 

(patru) de calificare. 

Potrivit hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii nr. 63/2 din 21 ianuarie 

2014 şi nr.1040/34 din 23 decembrie 2014, a fost desemnat pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hînceşti. 



Ulterior, prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Hînceşti, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 189-VIII din 20 mai 

2017, a fost numit în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Victoria Sîrbu și-a început activitatea la Judecătoria Hîncești, fiind numită în 

funcția judecător prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2334-IV din 07 

septembrie 2009, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1208-VII din 24 iunie 2014, a fost numită în funcția de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 i s-a acordat gradul IV 

(patru) de calificare. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1436-VII din 22 ianuarie 

2015, a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. 

Chişinău.  

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 248-VIII din 30 

iunie 2017, Victoria Sîrbu a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel 

Chişinău. 

Eugeniu Beșelea și-a început activitatea în funcție de judecător la Judecătoria 

Chișinău, fiind numit în funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

74-VIII din 15 martie 2017, pe un termen de 5 ani. Prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, a fost 

desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria 

Chișinău, sediul central, începând cu 01 ianuarie 2018. Conform Hotărârii Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost 

desemnat judecător specializat în materie de drept penal la Judecătoria Chișinău, 

sediul Buiucani, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, judecătorii propuși pentru 

conferirea gradelor de calificare nu au fost sancționați disciplinar pe parcursul 

ultimului an și au dat dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea 

justiției, actele judecătorești adoptate fiind de calitate ireproșabilă. 

În baza celor expuse, 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 rezultatul deliberării, cu votul unanim al membrilor prezenți la ședință cu 

drept de vot, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii admite demersurile 

președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău Lidia Bulgac privind acrodarea 

gradului II de calificare următorilor judecători, Ion Țurcan, Alexandru Gafton, Marcel 



Juganari, Angela Bostan, Elena Cojocari, Ina Dutca, Igor Mînăscurtă, Silvia Vrabii, 

Olga Cojocaru și Ghenadie Morozan, iar demersurile în privința judecătorilor Vitalie 

Cotorobai și Victoria Sîrbu se admit parțial, întrucât nu au întrunit condițile prevăzute 

de pct.14 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor 

privind acordarea gradelor de calificare peste o treaptă, astfel acestora se acordă 

gradul III (trei) de calificare. 

Totodată, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, admite cererea judecătorului 

Eugeniu Beșelea, conferindu-i gradul de calificare solicitat -V (cinci). 

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

în conformitate cu prevederile art. 13
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

pct. 11 și 13 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor, art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și art. 191 alin. (3) din Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii  
  

H O T Ă R Ă Ș T E:  

1. Se conferă judecătorilor următoarele grade de calificare: 

- Ion Țurcan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Alexandru Gafton, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Marcel Juganari, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Elena Cojocari, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ina Dutca, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Igor Mînăscurtă, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Silvia Vrabii, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Olga Cojocaru, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ghenadie Morozan, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Vitalie Cotorobai, Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei); 

- Victoria Sîrbu, Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei); 

- Eugeniu Beșelea, Judecătoria Chișinău, gradul V (cinci). 

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

zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare instanțelor judecătorești 

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

(www.csm.md).  
 

Președintele ședinței Plenului            

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Anatol PAHOPOL 


