
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la acordarea gradului de calificare unor judecători 

 

2 martie 2021                                                                                           mun. Chișinău 

nr. 43/5 
 

Examinând chestiunea cu privire la acordarea gradului de calificare unor 

judecători, luând act de informația membrului CSM, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin demersul înaintat Consiliului Superior al Magistraturii la 22 februarie 2021, 

președintele Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, a solicitat conferirea gradului IV 

(patru) de calificare judecătorilor Sergiu Caraman, Adrian Cerbu și gradul V (cinci) de 

calificare judecătorilor Romina Țurcan, Angela Bologan de la Judecătoria Criuleni. 

În conformitate cu 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 sînt conferite pentru înalt 

profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a 

atribuțiilor de serviciu”.  

În baza pct. 8 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare a 

judecătorilor (în continuare Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 534/18 din 17 iunie 2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 249-

255/1242 din 22 august 2014) gradele de calificare se acordă judecătorilor care 

corespund anumitor condiții 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).  

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. 

În accepţiunea pct. 11 din Regulament ”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: a) gradul cinci de calificare – 2 

ani; b) gradul patru de calificare – 3 ani; [...]”, iar în conformitate cu pct. 13 lit. a) din 

același Regulament, se conferă gradele cinci - trei de calificare – judecătorilor și 

vicepreşedinţilor judecătoriilor. 



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

scrisă a judecătorului și la propunerea preşedintelui de instanţă. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea judecătorilor vizați care solicită 

acordarea gradului IV (patru) și V (cinci) de calificare. 

Sergiu Caraman a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti la 

19 octombrie 2012 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 337-VII, pe un 

termen de 5 ani.  

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

privind reorganizarea instanţelor judecătoreşti, prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 Sergiu Caraman se consideră judecător 

la Judecătoria Soroca din 01 ianuarie 2017. 

Ulterior, la 03 noiembrie 2017 Sergiu Caraman a fost numit în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă prin Decretul nr. 420-VIII al 

Președintelui Republicii Moldova, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr.636-VIII din 12 martie 2018, a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria 

Criuleni. 

Subsecvent, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

355/18 din 24 iulie 2018, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului 

de instrucție la Judecătoria Criuleni pentru perioada 24 iulie 2018 - 31 decembrie 2020. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Sergiu Caraman, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 150/8 din 16 octombrie 2020 

i-a acordat calificativul ”foarte bine”, iar prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 795/35 din 05 decembrie 2017 i s-a conferit gradul V (cinci) de 

calificare. 

Adrian Cerbu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 514-VI din 08 februarie 2012, pe un 

termen de 5 ani.  

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.88-VIII din 22 martie 2017, a 

fost numit în funcția de judecător la Judecatoria Bălți până la atingerea plafonului de 

vârstă, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 500-VIII din 20 

decembrie 2017 a fost transferat în funcţia de judecător la Judecatoria Criuleni. 

La 18 decembrie 2018 prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

600 judecatorului Adrian Cerbu i-a fost conferit gradul V (cinci) de calificare. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18 din 16 

ianuarie 2018 a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție 

supleant la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, iar prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.368/32 din 22 decembrie 2020 a fost desemnat pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază la Judecatoria Criuleni, sediul 

Dubăsari. 



 În urma evaluării performanțelor judecătorului Adrian Cerbu, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 145/14 din 06 decembrie 

2019 i-a acordat calificativul ”foarte bine”.  

Romina Țurcan a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.76-VIII din 15 martie 2017, pe un termen 

de 5 ani. 

Prin hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 435/20 din 27 iunie 2017 

și nr.355/18 din 24 iulie 2018 a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție supleant la sediul central al instanței. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Romina Țurcan, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 94/6 din 21 august 2020 i-a 

acordat calificativul ”foarte bine”.  

Angela Bologan a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, 

sediul Central, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.193-VIII din 20 mai 

2017, pe un termen de 5 ani. 

În urma evaluării performanțelor judecătorului Angela Bologan, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, prin Hotărârea nr. 113/7 din 25 septembrie 

2020 i-a acordat calificativul ”foarte bine”.  

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 calificativul 

„foarte bine”. 

Sub acest aspect, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii învederează că, 

magistrații vizaţi corespund condițiilor legale nominalizate supra, din care considerente 

se va admite demersul în cauză şi va conferi gradele de calificare solicitate. 

Examinând materialele prezentate, cu 10 (zece) voturi pro ale membrilor 

Consiliului Superior al Magistraturii cu drept de vot şi 0 (zero) voturi împotrivă, 

prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, admite demersul 

președintelui Judecătoriei Criuleni Veaceslav Suciu, conferind judecătorilor Sergiu 

Caraman, Adrian Cerbu gradul patru (IV) de calificare și gradul cinci (V) de calificare 

judecătorilor Romina Țurcan, Angela Bologan de la Judecătoria Criuleni. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

art. 131 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. 11 și 13 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admite demersul președintelui Judecătoriei Criuleni Veaceslav Suciu, 

referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători. 

2. Se conferă grade de calificare următorilor judecători de la Judecătoria 

Criuleni: 

- Sergiu Caraman - gradul patru (IV) de calificare; 

- Adrian Cerbu - gradul patru (IV) de calificare; 

- Romina Țurcan - gradul cinci (V) de calificare; 

- Angela Bologan - gradul cinci (V) de calificare. 

 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                      Luiza GAFTON 
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