
 

H O T Ă R Î R E  
cu privire la demersurile președinților unor instanțe judecătorești, referitor la acordarea 

gradului de calificare unor judecători  
  

15 ianuarie 2019                                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 4/1  
  

Examinând chestiunea cu privire la demersurile președinților unor instanțe 

judecătorești, referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători, luând act de 

informația membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  
  

C O N S T A T Ă:  
La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile președintelui Curții de 

Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, președintelui Judecătoriei Hîncești, Mihail Macar, prin 

care se solicită acordarea gradelor de calificare unor magistrați, după cum urmează:  

- Lilia Țurcan, președinte, Judecătoria Edineț, gradul II (doi); 

- Valentina Suruceanu, judecător, Judecătoria Hîncești, 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 sunt 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 condițiilor, 

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

judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 534/18 din 17 iunie 2014, și anume:  

- întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor;  

- au susținut evaluarea performanțelor judecătorilor cu calificativul „foarte bine” şi 

„excelent” la ultima evaluare;  

- nu au fost supuși răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;  

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

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

aprobat prin Hotărîrea 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, ținîndu-se cont de gradul de profesionalism’’, iar conform pct. 13. lit. 

a) și lit. b) din același Regulament, gradele cinci-trei de calificare se conferă judecătorilor și 

vicepreședinților judecătoriilor, iar gradul doi de calificare se conferă preşedinţilor 

judecătoriilor și judecătorilor curţilor de apel. 

Totodată, potrivit pct. 10 din Regulamentul menționat supra ”gradul cinci poate fi 

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

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

judecătorii care au fost propuși pentru conferirea gradelor de calificare ca urmare a 

procesului de evaluare a performanțelor, doamna Lilia Țurcan prin hotărîrile Colegiului de 

evaluare nr. 105/7 și 106/7  din 07 octombrie 2016, a obținut calificativul „excelent” pentru 

activitatea în funcția administrativă și pentru îndeplinirea funcției de judecător, iar doamna 

Valentina Suruceanu prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 21/3 din 17 martie 2017, a 

obținut calificativul ,,foarte bine”. 

Plenul CSM constată că, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 14 iulie 

1994 nr.179-XIII doamna Lilia Țurcan a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria 

Dondușeni. Prin ordinul Președintelui Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova nr. 18 din 



06 decembrie 1994 i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare. Iar prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 35 din 23 ianuarie 1996 i s-a conferit gradul IV (patru) de 

calificare. Ulterior, la data de 04 februarie 2003 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare.  

Prin Decretul Președintului Republicii Moldova nr. 2079-III din 05 noiembrie 2004 a 

fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.  

Prin Decretul Președintelui interimar al Republicii Moldova nr.519-V din 26 august 

2010, doamna Lilia Țurcan a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Dondușeni, 

pe un termen de 4 ani.  

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  nr. 1421-VII din 30 

decembrie 2014 doamna Lilia Țurcan a fost numită pe un termen de 4 ani, în funcția de 

președinte al Judecătoriei Dondușeni. 

În rezultatul reorganizării instanțelor judecătorești, în temeiul Legii nr. 76 din 21 aprilie 

2016 cu privire la reorganizarea judecătorească, a fost emisă Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii 624/26 din 29 septembrie 2016, potrivit căreia, începînd cu data de 

01 ianuarie 2017, doamna Lilia Țurcan devine judecător la instanța nou-creată - Judecătoria 

Edineț. 

Prin Decretul Președintului Republicii Moldova nr. 170-VIII din 11 mai 2017 a fost 

numită pe un termen de patru ani în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț.  

Doamna Valentina Suruceanu, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 242-

VII din 17 august 2012 a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un 

termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 306-VIII din 26 iulie 

2017 a fost numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

 În rezultatul reorganizării instanțelor judecătorești, în temeiul Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la reorganizarea judecătorească, a fost emisă Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii 624/26 din 29 septembrie 2016, potrivit căreia, începînd 

cu data de 01 ianuarie 2017, doamna Valentina Suruceanu devine judecător la instanța nou-

creată - Judecătoria Cahul.  

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 500-VIII din 20 decembrie 

2017 doamna Valentina Suruceanu a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la 

Judecătoria Hîncești. 

În același context, 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, 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. 
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, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării a 8 voturi 

pro, de membrii CSM prezenți la ședință, 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,  
  

H O T Ă R Ă Ș T E:  
1. Se admit demersurile președinților Curții de Apel Bălți și Judecătoriei Hîncești, 

referitor la acordarea gradelor de calificare unor judecători.  

2. Se conferă grade de calificare judecătorilor, după cum urmează:  



- Lilia Țurcan, președinte, Judecătoria Edineț, gradul II (doi); 

- Valentina Suruceanu, judecător, Judecătoria Hîncești, gradul V (cinci). 

3. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile de la data comunicării. 

4. Copia prezentei Hotărîri 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                                                      Victor MICU  

 


