
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” unor judecători 

 

23 ianuarie 2018                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 46/3 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de 

Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar” unor judecători, luînd act de informaţia membrului CSM, Dorel 

Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui Curții 

Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran 

al sistemului judiciar” judecătorilor Anatolie Țurcan și Sveatoslav Molodvan de la 

Curtea Supremă de Justiție. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține faptul că, potrivit p. 4 din Regulamentul 

privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, aprobat prin 

Hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 2013, titlul onorific se acordă judecătorului 

care întrunește următoarele condiții: are o vechime în funcție de judecător mai mult de 

25 de ani; pe parcursul activității în cadrul sistemului a manifestat un comportament 

ireproșabil; a susținut evaluarea performanțelor judecătorilor; nu a fost supus 

răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate; nu a fost suspendat din 

funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c) din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

Este de menționat faptul că, conferirea titlului onorific întruchipează o 

recunoaștere publică a devotamentului față de sistemul judiciar, o stimulare morală a 

muncii îndelungate a judecătorului la înfăptuirea justiției. 

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

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaților pentru conferirea titlului 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Judecătorul Anatolie Țurcan. Și-a început activitatea în sistemul judecătoresc 

din 23 iulie 1992, la Judecătoria raională Ocnița, fiind numit în funcție prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 1098-XII. La 14 aprilie 1994, prin Hotărîrea 

Parlamentului RM nr. 56-XIII, a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria 

Rîșcani mun. Chișinău. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1580-II 

din 27 iulie 2000, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Tribunalul 

mun. Chișinău. Tot la 27 iulie 2000, prin Decretul Președintelui Republicii Molodva 

nr. 1584-II, a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1304-III din 11 iunie 2003, 

a fost reconfirmat în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărîrile 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 339/17 din 15 decembrie 2009 și nr. 

850/37 din 26 noiembrie 2013, judecătorul Anatolie Țurcan a fost detașat pe perioada 



exercitării a două mandate consecutive de membru al CSM. Prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 27 aprilie 2016, a fost numit în funcţia 

de judecător la Curtea Supremă de Justiție pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 

de ani. 

Judecătorul Sveatoslav Moldovan. Și-a început activitatea în funcția de 

judecător la Judecătoria raională Soroca, la 23 iulie 1992, fiind numit în funcție prin 

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1098/XIII. Prin ordinul ministrului 

justiției nr. 8 din 16 februarie 1995, a fost desemnat, prin transfer, la Judecătoria 

sectorului Buiucani, mun. Chișinău. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 866-II din 06 ianuarie 1999, a fost numit în funcția de judecător la 

Tribunalul mun. Chișinău. În perioada 12 iunie 2003 – 05 aprilie 2001 a activat în 

funcția de judecător la Curtea de Apel a Republicii Moldova, iar la 05 iunie 2003, prin 

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 226-XV, a fost numit în funcția de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție. Conform Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr. 983-IV din 09 februarie 2007, i-a fost gradul superior de calificare al 

judecătorului. Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 318/16 

din 23 mai 2017, judecătorul Sveatoslav Moldovan, a fost numit în funcţia de 

inspector-judecător în cadrul Inspecţiei judiciare din subordinea CSM, pe un termen 

de 4 ani, începînd cu 12 iunie 2017, fiind detaşat din funcţia de judecător al Curții 

Supreme de Justiție pentru toată perioada mandatului.  

În rezultatul examinării materialelor parvenite, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, judecătorii propuși pentru conferirea titlului onorific „Veteran 

al sistemului judiciar” au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativele 

„excelent”, nu au fost sancționați disciplinar, întrunesc condiția vechimii în muncă 

necesară, din care considerente le va conferi titlul onorific. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu art. 4, art. 

17, art. 24 și art. 25 din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai 

Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” 

unor judecători. 

2. Se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorilor 

Anatolie Țurcan și Sveatoslav Molodvan de la Curtea Supremă de Justiție. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

4. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).      

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                 Victor MICU 
 

http://www.csm.md/

