
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători 

29 noiembrie 2021                                                                              mun. Chişinău 

 nr. 301/30  

Examinând chestiunea cu privire la acordarea gradului de calificare unor 

judecători, luând act de informația membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

Președintele interimar al Curții de Apel Comrat și președintele interimar al 

Curții Supreme de Justiție au înaintat demersuri în adresa Consiliului Superior al 

Magistraturii referitor la acordarea gradelor de calificare unor magistrați, după cum 

urmează:  

- Liudmila Caraianu, Curtea de Apel Comrat, gradul II (doi);  

- Grigori Colev, Curtea de Apel Comrat, gradul II (doi);  

- Aliona Miron, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

- Ghenadie Plămădeală, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

- Victor Micu, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

- Dorel Musteață, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi). 

În acest context, 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, 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.  

Gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care corespund condițiilor 

prevăzute în pct. 8 din Regulamentul (în continuare Regulament) cu privire la 

conferirea gradelor de calificare judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 

534/18 din 17 iunie 2014, 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) din Legea 

cu privire la statutul judecătorului.  

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.  

Conform pct. 7 și 11 din Regulament, gradele de calificare se acordă după 

expirarea unor termene concrete de la data conferirii gradului de calificare precedent 

în ordinea următoare: - gradul doi de calificare – 4 ani; - gradul întîi de calificare – 



5 ani, totodată, potrivit pct. 13 lit. b) și c) din același Regulament, gradul II (doi) de 

calificare se conferă președinților judecătoriilor, judecătorilor curților de apel, iar 

gradul I (întîi) de calificare – președinților și vicepreședinților curților de apel, 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție.  

În conformitate cu 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 următoarele cazuri: 

 a) 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;  

b) la conferirea titlului onorific de „Veteran al sistemului judiciar”, pînă la 

gradul întîi de calificare; 

 c) la conferirea titlului onorific de „Decan al autorităţii judecătoreşti”, pînă la 

gradul superior de calificare. 

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

scrisă a judecătorului și la propunerea preşedintelui de instanţă.  

Prin urmare, Plenul CSM constată următoarele date relevante despre activitatea 

judecătorilor propuși pentru acordarea gradelor de calificare I (întîi) și II (doi). 

Liudmila Caraianu a fost numită în funcția de judecător la 30 septembrie 2008 

la Judecătoria Ceadîr-Lunga, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Preșdintelui 

Republicii Moldova nr. 1863-IV. Conform Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr. 800-VII din 18 septembrie 2013, a fost numită în funcția de judecător 

până la atingerea plafonului de vârstă. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de 

judecător la instanța nou-creată Judecătoria Comrat, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 86-VIII din 22 martie 

2017, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat. 

În urma procedurii de evaluare a performanțelor judecătorilor, magistratul a 

obținut calificativul “foarte bine”, potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare nr. 20/3 

din 22 martie 2019. 

Totodată, se reține că prin Hotărârea CSM nr. 480/22 din 11 iulie 2017, 

judecătorului i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Grigori Colev activează în sistemul judecătoresc din 11 iunie 2007, fiind numit 

în funcția de judecător la Judecătoria Comrat prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1164-IV. Conform Dceretului Președintelui Republicii Moldova nr. 

154-VII din 02 iulie 2012, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. Potrivit hotărârilor Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1661-VII din 01 iulie 2015 și nr. 2267-VII din 09 august 2016, a 

fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat, ulterior – vicepreședinte 

al Curții de Apel Comrat. Totodată, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 212/13 din 25 



iunie 2019, judecătorul a fost numit pentru exercitarea interimatului funcției de 

președinte al instanței până la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege. 

În urma procedurii de evaluare, potrivit Hotărârilor Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor nr. 51/4 și 52/4 din 26 iunie 2020 i-a fost acordat 

calificatul “foarte bine” pentru activitatea în calitate de judecător și  calificativul 

“excelent” pentru activitatea desfășurată în funcție administrativă a instanței. 

Totodată, se reține că, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 480/22 din 11 iulie 2017 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Aliona Miron a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. 

Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2206-IV din 21 aprilie 

2009, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1134-VII din 30 aprilie 

2014 a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a devenit 

judecător specializat în materie civilă la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Potrivit 

Dispoziției nr. 77 din 27 iunie 2019, aprobate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 

245/14 din 02 iulie 2019, a fost desemnată vicepreședinte interimar al Judecătoriei 

Chișinău, sediul Centru. Totodată, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 104 din 09 

septembrie 2021, Aliona Miron a fost numită în funcția de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție. 

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 41/4 

din 12 aprilie 2019, judecătorul a obținut calificativul “foarte bine”. 

La 19 mai 2015, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 374/16 judecătorului Aliona 

Miron i s-a acordat gradul III (trei) de calificare, iar conform Hotărârii Plenului CSM 

nr. 147/8 din 20 martie 2018, i-a fost acordată Diploma de Onoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Ghenadie Plămădeală a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria 

Hîncești prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1069-II din 01 iulie 

1999, ulterior, la 22 martie 2001 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria 

Buiucani, mun. Chișinău. Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 

1916-III din 16 iulie 2004, a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de 

vârstă. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost 

transferat la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017, 

iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018 a fost desemnat 

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

Buiucani. Potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 159 din 04 noiembrie 2021, a fost 

numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. 

Urmare procedurii de evaluare a performanțelor judecătorilor din 13 

septembrie 2019, judecătorul a obținut calificatul “foarte bine”, potrivit Hotărârii 

Colegiului de evaluare nr. 87/10. 

În anul 2015 magistratului i s-a conferit gradul III (trei) de calificare, conform 

Hotărârii Plenului CSM nr. 142/7. 



Victor Micu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria sectorului 

Rîșcani, mun. Chișinău, la 30 aprilie 1998, potrivit Decretului Președintelui 

Republicii Moldova nr. 591-II, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 547-III din 12 martie 2002, a fost desemnat vicepreședinte al instanței. Ulterior, 

la 08 aprilie 2003 a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului 

de vârstă prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1218-III. Potrivit 

Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 511-IV din 30 martie 2006 și a 

Hotărârii Plenului CSM nr. 110/10 din 23 martie 2010, a fost numit în funcția de 

președinte al instanței pe un termen de 4 ani, ulterior, președinte interimar al 

Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău. 

Totodată, se reține că, potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 34/2 din 21 ianuarie 

2014, judecătorul a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind 

detașat în funcție pe perioada mandatului, iar, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 

522/18 din 17 iunie 2014 a fost ales președinte al Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

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

numit în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând 

cu 01 ianuarie 2017, iar prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 127 

din 07 iulie 2017 a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 

până la atingerea plafonului de vârstă de 65 ani. 

De asemenea, se reține că, Victor Micu a fost desemnat reprezentant al 

Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul de Integritate prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 559/23 din 06 septembrie 2016, funcție deținută până la momentul 

depunerii cererii de demisie din funcție, conform Hotărârii Plenului CSM nr. 307/18 

din 30 iulie 2019. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017, judecătorul 

a fost detașat din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție pentru exercitarea 

mandatului de membru al Consiliul Superior al Magistraturii, iar prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 37/3 din 23 ianuarie 2018 a fost ales președinte al Consiliului, 

funcție exercitată până la 16 iulie 2019, conform Hotărârii Plenului CSM nr. 284/16. 

În urma procedurii de evaluare a performanțelor judecătorilor, magistratul a 

obținut calificativul “excelent”, potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare nr. 45/5 din 

14 august 2015. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 683/46 din 20 decembrie 2011, judecătorului 

i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Dorel Musteață a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2213-III din 02 februarie 2005, 

iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 269-V din 16 aprilie 2010 a 

fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Decretului 

Președintelui Republicii Moldova nr. 292-VI din 23 septembrie 2011 a deținut 

funcția de președinte al instanței. 



Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 780/26 din 07 octombrie 2014 judecătorul  

a fost detașat din funcție pe perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1378-

VII din 17 noiembrie 2014 a fost eliberat din funcția de președinte al Judecătoriei 

Anenii Noi, conform cererii depuse. Ulterior, potrivit Decretului Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2439-VII din 09 noiembrie 2016 a fost numit, prin transfer, 

în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 

ianuarie 2017. 

Totodată, potrivit Hotărârii CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017, a fost 

detașat din funcție pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior 

al Magistraturii. În baza Hotărârii CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2019, a fost 

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

sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019.  

La 26 februarie 2019, conform Hotărârii CSM nr. 59/4 a fost desemnat membru 

al Consiliului Institutului Național al Justiției, până la încetarea mandatului din 02 

iunie 2020.  

Ulterior, potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 284/16 din 16 iulie 2019, 

magistratul a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 160 din 04 noiembrie 

2021, Dorel Musteață a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție, până la atingerea plafonului de vârstă – 65 de ani. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, judecătorului 

i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Potrivit informației prezentate de Colegiul disciplinar, magistrații nu au fost 

sancționați disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate.  

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

judecătorii nominalizați întrunesc condițiile pentru conferirea gradului de calificare 

solicitat.  

Subsidiar, este important de menționat că judecătorii Aliona Miron, Ghenadie 

Plămădeală, Victor Micu și Dorel Musteață au o experiență vastă în activitatea de 

judecător, dând dovadă de profesionalism la înfăptuirea justiției, se bucură de 

autoritate în comunitatea de judecători, participă activ la viața sistemului 

judecătoresc. De asemenea, magistrații și-au desfășurat activitatea în conformitate 

cu cerințele legii privind înfăptuirea justiției, respectă Codul de etică al judecătorilor. 

Prin urmare, întrunesc condițiile pct. 14 din Regulamentul cu privire la acordarea 

gradelor de calificare. 

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 referioare la caz, în rezultatul exprimării voturilor 

membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu 7 (șapte) voturi pro și 0 (zero) voturi împotrivă, admite demersul 

președinților interimari ai Curții de Apel Comrat și Curtea Supremă de Justiție, 

conferind judecătorilor Liudmila Caraianu și Grigori Colev, gradul II (doi) de 

calificare, și judecătorilor Aliona Miron, Ghenadie Plămădeală, Victor Micu și Dorel 

Musteață, gradul I (întîi) 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, pct. 7, 8, 9, 11, 14 și 15 din Regulamentul cu privire la conferirea 

gradelor de calificare judecătorilor, art. 191 alin. (3) și art. 209 alin (1) din Codul 

administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

H O T Ă R Ă ȘT 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: 

-   Liudmila Caraianu, Curtea de Apel Comrat, gradul II (doi); 

-   Grigori Colev, Curtea de Apel Comrat, gradul II (doi); 

-   Aliona Miron, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

-   Ghenadie Plămădeală, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

-   Victor Micu, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi); 

-   Dorel Musteață, Curtea Supremă de Justiție, gradul I (întîi). 

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

zile.  

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază instanțelor judecătorești vizate 

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/

