
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători 

 

08 decembrie 2020                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 351/31  

 

Examinând chestiunea cu privire la acordarea gradului de calificare unor 

judecători, luând act de informația membrului CSM, Elena Belei, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

Preşedintele Judecătoriei Drochia a înaintat un demers în adresa Consiliului 

Superior al Magistraturii prin care solicită acordarea gradului V (cinci) de calificare 

judecătorului Cristina Rîmari de la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni. 

Totodată, potrivit cererilor depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, 

judecătorii Serafim Vasilache, Georgeta Grozav, Lorina Ciubotaru, Diana Tricolici, 

Veaceslav Nicula, Alexandru Arhip şi Natalia Mămăligă de la Judecătoria Chişinău, 

au solicitat conferirea gradului V (cinci) de calificare. 

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

potrivit art. 13
1
 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.  

Drept urmare, gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care corespund 

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

calificare judecătorilor (în continuare Regulament), 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.  

Potrivit pct. 9 şi pct. 11 lit. a) din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor 

de calificare judecătorilor, 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, gradul V de calificare fiind acordat după expirarea 

termenului de 2 ani. 



Totodată, conform pct. 13. lit. a) din același Regulament, gradele cinci-trei de 

calificare se conferă judecătorilor și vicepreședinților judecătoriilor. 

În aceeaşi ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine că 

judecătorii vizaţi nu deţin grad de calificare.  

Referitor la activitatea magistraţilor, Plenul CSM constată următoarele date 

relevante. 

Cristina Rîmari a fost numită în funcţia de judecător prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 307-VIII din 26 iulie 2017, la Judecătoria Drochia, sediul 

Glodeni, pe un termen de 5 ani. 

Serafim Vasilache a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chişinău 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, pe un 

termen de 5 ani.  

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

11 decembrie 2018, a fost desemnat judecător specializat în materie de insolvabilitate 

la Judecătoria Chişinău, sediul central, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Georgeta Grozav a fost numită în funcţia de judecător prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, la Judecătoria 

Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 587/27 din 11 

decembrie 2018, judecătoarea a fost suspendată din funcţie pentru perioada aflării în 

concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 19 

decembrie 2018 până la 25 octombrie 2021, ulterior, prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 382/25 din 24 octombrie 2019, a fost anulată suspendarea 

din funcţie, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău, începând 

cu 04 noiembrie 2019.  

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

11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie civilă la 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru începând cu 01 ianuarie 2019. 

Lorina Ciubotaru a fost numită în funcţia de judecător prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, la Judecătoria 

Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 

decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil la 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Diana Tricolici a fost numită în funcţia de judecător prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, la Judecătoria Chişinău, pe un 

termen de 5 ani. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 

decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil la 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. 



Veaceslav Nicula a fost numit în funcţia de judecător prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, la Judecătoria Chişinău, pe un 

termen de 5 ani. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 

decembrie 2018, a fost desemnat judecător specializat în materie de insolvabilitate la 

Judecătoria Chişinău, sediul central, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Alexandru Arhip a fost numit în funcţia de judecător prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1710-VII din 05 august 2015, la Judecătoria 

Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

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. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 

decembrie 2018, a fost desemnat judecător specializat în materie de insolvabilitate şi 

lichidare la Judecătoria Chişinău, sediul central, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Natalia Mămăligă a fost numită în funcţia de judecător prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1539-VII din 24 aprilie 2015, la Judecătoria 

Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

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. 

Prin Dispoziţia CSM nr. 23 din 05 aprilie 2017 şi Hotărârea Plenului CSM nr. 

328/16 din 23 mai 2017, Natalia Mămăligă a fost suspendată din funcţia de judecător 

pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 

ani, începând cu 06 aprilie 2017 până la 07 februarie 2020, ulterior fiind anulată 

suspendarea din funcţie, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria 

Chişinău, începând cu 24 mai 2017. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 336/16 din 03 iulie 2018, a fost suspendată 

din funcţia de judecător, pentru perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului 

până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 02 iulie 2018 până la 07 februarie 

2020. 

Totodată, prin Hotărârea CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost 

desemnată judecător specializat în materie de drept civil, începând cu 01 ianuarie 

2019. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 162/9 din 23 aprilie 2019, a fost reîncadrată în 

funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău, începând cu 24 aprilie 2019. 

Totodată, ca urmare a procesului de evaluare a performanțelor judecătorilor, 

potrivit Hotărârilor Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor nr. 134/8 

din 16 octombrie 2020, nr. 74/5 din 17 iulie 2020, nr. 39/3 din 05 iunie 2020, nr. 40/3 

din 05 iunie 2020, nr. 73/5 din 17 iulie 2020, 100/6 din 21 august 2020, 60/4 din 26 

iunie 2020 şi nr. 8/2 din 22 mai 2020, judecătorii Cristina Rîmari, Serafim Vasilache, 

Georgeta Grozav, Lorina Ciubotaru, Diana Tricolici, Veaceslav Nicula, Alexandru 

Arhip şi Natalia Mămăligă au obţinut calificativul ,,foarte bine”. 



Conform informației prezentate de Colegiul disciplinar, judecătorii vizaţi supra 

nu au fost sancționaţi disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate. 

Menţionăm faptul că judecătorii îşi exercită obligaţiile de serviciu la nivel 

corespunzător, dau dovadă de pregătire şi cunoştinţe în domeniul dreptului şi practicii 

judiciare şi de înalt profesionalism la înfăptuirea justiției. 

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

judecătorii Cristina Rîmari, Serafim Vasilache, Grozav Georgeta, Lorina Ciubotaru, 

Diana Tricolici, Veaceslav Nicula, Alexandru Arhip şi Natalia Mămăligă întrunesc 

condițiile necesare pentru conferirea gradului de calificare solicitat – gradul V (cinci). 

 Potrivit art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi. 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 fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează și în 

lipsa celorlalți invitați.  

În baza examinării materialelor referitoare la caz, ținând cont de rezultatul 

exprimării a 11 (unsprezece) voturi pro şi 0 (zero) împotrivă ale membrilor cu drept 

de vot prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă cererile 

judecătorilor şi demersul preşedintelui Judecătoriei Drochia privind acordarea 

gradului, conferind gradul V (cinci) de calificare judecătorilor nominalizaţi.  

În conformitate cu prevederile art. 13
1
 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, art. 191 alin. (3) din Codul administrativ, pct. 13 din Regulamentul cu 

privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  

H O T Ă R Ă ȘT E: 

1. Se admite demersul preşedintelui Judecătoriei Drochia şi cererile unor 

judecători, referitor la acordarea gradului de calificare. 

2. Se conferă gradul V (cinci) de calificare următorilor judecători: 

 Cristina Rîmari, judecător la Judecătoria Drochia; 

 Serafim Vasilache, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Georgeta Grozav, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Lorina Ciubotaru, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Diana Tricolici, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Veaceslav Nicula, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Alexandru Arhip, judecător la Judecătoria Chişinău; 

 Natalia Mămăligă, judecător la Judecătoria Chişinău. 

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

zile.  



4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare judecătorilor vizaţi 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                            Nina CERNAT 

http://www.csm.md/

