
H O T Ă R Â R E 

cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători  

 

02 noiembrie 2021                                                                                mun. Chişinău  

nr. 260/25                 
  

Examinând chestiunea cu privire la acordarea gradului de calificare unor 

judecători, luând act de informaţia membrului CSM, Luiza Gafton, 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 Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, președintelui interimar al 

Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciuna și a președintelui interimar al 

Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, prin care se solicită acordarea gradelor de 

calificare unor magistrați, după cum urmează: 

- Ion Talpa, Curtea de Apel Bălți, gradul I (întîi); 

- Veronica Negru, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Anatolie Galben, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Gheorghe Mîțu, Judecătoria Chișinău, gradul IV (patru). 

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

potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului, cu modificările și completările ulterioare, „Gradele de calificare ale 

judecătorilor au un caracter onorific și sânt 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, indicate la punctul 11;  

- au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor cu calificativul „foarte 

bine” sau „excelent” la ultima evaluare; 

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

activitate;  

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

În temeiul pct. 9 din Regulament, gradele de calificare se conferă la expirarea 

termenului gradului precedent, în conformitate cu vechimea în muncă, ținându-se 

cont de gradul de profesionalism,  

Potrivit art. 11 din Regulamentul sus-menționat, gradele de calificare se vor 

acorda, în ordinea expusă la punctul 7, după expirarea unor termene concrete de la 

data conferirii gradului de calificare precedent, după cum urmează: b) gradul patru 

de calificare – 3 ani; d) gradul doi de calificare – 4 ani; e) gradul întîi de calificare – 

5 ani, iar conformitate cu pct. 13. lit. a), b) și lit. c) din același Regulament, se conferă 

gradele cinci-trei de calificare – judecătorilor și vicepreședinților judecătoriilor; 

gradul doi de calificare – președinților judecătoriilor și judecătorilor curților de apel, 

iar gradul întâi de calificare – președinților și vicepreședinților curților de apel, 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 



Conform pct. 15 din Regulament, gradele de calificare pot fi acordate la cererea 

scrisă a judecătorului și la propunerea președintelui de instanță. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține 

următoarele date relevante despre activitatea judecătorilor vizați. 

Ion Talpa și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 140-IV din 14 iulie 2005 la 

Judecătoria Bălți, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 383-V din 30 iunie 2010, a fost numit în funcția de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă.  

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 275-VI din 26 august 2011, 

a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Bălți, pe un termen de 4 ani.  

Prin Hotărârea CSM nr. 728/30 din 08 octombrie 2013, i-a fost decernată 

Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.  

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 853-VII din 07 

noiembrie 2013, domnul Ion Talpa a fost numit, în funcția de judecător la Curtea de 

Apel Bălți. 

Prin Hotărârea CSM nr. 632/26 din 29 septembrie 2016 i s-a acordat gradul II 

(doi) de calificare.  

Prin Hotărârea CSM nr. 728/30 din 08 octombrie 2013 i-a fost decernată 

Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Ion Talpa, Colegiul de evaluare 

a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 119/13 din 30 noiembrie 2018 i-a 

acordat calificativul ”excelent”. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1624-VIII din 26 iunie 

2020, domnul Ion Talpă a fost numit, pe un termen de 4 ani, în funcția de 

vicepreședinte al Curții de Apel Bălți. 

Prin Dispoziția Președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 83 din 14 iulie 2020 a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de 

președinte al instanței începând cu 16 iulie 2020 până la completarea funcției în 

modul stabilit de lege. 

Veronica Negru și-a început activitatea în calitate de magistrat fiind numită în 

funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 978-III din 26 noiembrie 

2002 la Judecătoria sectorului Râșcani, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1310-IV din 26 

septembrie 2007, doamna Veronica Negru, a fost numită în funcția de judecător la 

până la atingerea plafonului de vârstă. 

La 04 februarie 2015 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1446-

VII doamna Veronica Negru a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Veronica Negru, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 119/14 din 10 noiembrie 

2017 i-a acordat calificativul ”foarte bine”. 

Prin Hotărârea CSM nr. 753/31 din 15 noiembrie 2016 i s-a acordat gradul III 

(trei) de calificare. 

Anatolie Galben și-a început activitatea în calitate de judecător la 22 ianuarie 

2004, fiind numit în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ialoveni, pe un 

termen de 5 ani prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1647-III.  



Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1864-IV din 30 septembrie 

2008 a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria 

Râșcani, mun. Chișinău, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova                

nr. 2094-IV din 29 ianuarie 2009, a fost numit în funcția de judecător de instrucție 

până la atingerea plafonului de vârstă.  

Ca rezultat al implementării art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 Anatolie Galben se consideră 

judecător la instanța nou-creată - la Judecătoria Chișinău din 01 ianuarie 2017. 

La Adunarea Generală a Judecătorilor din 21 octombrie 2016 domnul Anatolie 

Galben a fost ales membru al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior 

al Magistraturii. Ulterior, la Adunarea Generală a Judecătorilor din 20 octombrie 

2017 a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 881-VIII din 19 septembrie 

2018 domnul Anatolie Galben a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Anatolie Galben, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 5/1 din 26 ianuarie 2018 

i-a acordat calificativul ”foarte bine”. 

Prin Hotărârea CSM nr. 374/16 din 19 mai 2015 i s-a acordat gradul III (trei) 

de calificare. 

Mîțu Gheorghe și-a început activitatea în funcția de magistrat fiind numit în 

funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1013-VII din 26 februarie 

2014 la Judecătoria sectorului Râșcani, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani. 

Ca rezultat al implementării art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 Gheorghe Mîțu se consideră 

judecător la Judecătoria Chișinău din 01 ianuarie 2017. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 

11 decembrie 2018, a fost desemnat judecător specializat în pentru examinarea 

cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare la Judecătoria Chișinău, sediul 

central, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1109-VII din 26 februarie 

2019 domnul Gheorghe Mîțu a fost numit în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Gheorghe Mîțu, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 98/11 din 02 noiembrie 

2018 i-a acordat calificativul ”foarte bine”. 

Prin Hotărârea CSM nr. 428/21 din 16 octombrie 2018 i s-a acordat gradul V 

(cinci) de calificare. 

În concludenţa normei prevăzute la pct. 8 al Regulamentului cu privire la 

conferirea gradelor de calificare judecătorilor, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, judecătorii propuși pentru conferirea gradelor de calificare 

nu au fost sancționați disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate și au dat 

dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiției, actele judecătorești 

adoptate fiind de calitate ireproșabilă, au susținut evaluarea performanțelor cu 

calificativele „excelent” și „foarte bine”. 



În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată, că 

magistrații nominalizați corespund condițiilor legale nominalizate supra, din care 

considerente admite demersurile în cauză şi va conferi gradele de calificare 

solicitate. 

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. 

Examinând materialele prezentate, cu 7 (șapte) voturi pro și 0 (zero) voturi 

contra ale membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii acceptă demersurile președintelui interimar al Curții 

Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, președintelui interimar al Curții de Apel 

Chișinău, Anatolie Minciuna și a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, 

Vitalie Stratan, conferind judecătorilor Ion Talpa gradul I (întîi) de calificare, 

Veronica Negru și Anatolie Galben gradul gradul II (doi) de calificare și 

judecătorului Gheorghe Mîțu gradul IV (patru) de calificare. 

Reieșind din cele menționate supra, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, pct. 8, 9, 11, 13 și 15 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,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se admit demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

acordarea gradului de calificare unor judecători. 

2. Se conferă următoarele grade de calificare judecătorilor: 

- Ion Talpa, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul I (întîi); 

- Veronica Negru, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Anatolie Galben, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Gheorghe Mîțu, judecător la Judecătoria Chișinău, gradul IV (patru). 

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

zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare judecătorilor vizați și 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel MUSTEAȚĂ 

http://www.csm.md/

