
H O T Ă R Î R E  
 

cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești, 

referitor la acordarea gradelor de calificare unor judecători 
  

18 decembrie 2018                                                                                   mun. Chişinău  

nr. 600/28  

  

Examinând chestiunea cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți ai 

instanțelor judecătorești, referitor la acordarea gradelor 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 Chișinău, Pleșca Ion, președintelui Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, 

președintelui interimar al Curții de Apel Comrat, Dmitrii Fujenco, vicepreședintelui 

Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, președintelui interimar al Judecătoriei Soroca, 

Vadim Belous, președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, și al președintelui 

Judecătoriei Anenii Noi, Ghenadie Mîra, prin care se solicită acordarea gradelor de 

calificare unor magistrați, după cum urmează:  

- Stelian Teleucă, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Virgiliu Buhnaci, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Maria Negru, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ecaterina Palanciuc, judecător, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ala Malîi, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Svetlana Șleahtițki, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Elena Grumeza, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Dumitru Pușca, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Ludmila Barbos, judecător la Judecătoria Chișinău, gradul III (trei); 

- Elena Costiuc, judecător la Judecătoria Chișinău, gradul IV (patru); 

- Dorina Croitor, vicepreședintele Judecătoriei Strășeni, gradul III (trei); 

- Ghenadie Purici, judecător la Judecătoria Soroca, gradul III (trei); 

- Ion Malanciuc, judecător la Judecătoria Criuleni, gradul IV (patru); 

- Adrian Cerbu, judecător la Judecătoria Criuleni, gradul V (cinci); 

- Igor Botezatu, vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, gradul III (trei); 

- Ghenadie Mîra, președinte al Judecătoriei Anenii Noi, gradul III (trei); 

- Andrei Mocanu, judecător la Judecătoria Anenii Noi, 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 (în continuare Regulament), aprobat prin Hotărârea 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 Regulament 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 b) din același 

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

judecătoriilor, gradul doi de calificare – președinților judecătoriilor, judecătorilor curților de 

apel. 

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 pct. 11 din Regulament se stipulează că, gradele de calificare urmează a fi acordate 

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

după cum urmează, gradul cinci de calificare – 2 ani, gradele trei și patru de calificare – 3 

ani, iar pentru gradul doi de calificare – 4 ani. 

Suplimentar, pct. 14 lit. a) din Regulament stabilește că, gradele de calificare pot fi 

acordate înainte de expirarea termenelor stabilite la pct.11, peste o treaptă, doar o singură 

dată pe parcursul activităţii în calitate de judecător, în cazurile cînd judecătorul dă dovadă 

de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiţiei, asigură o calitate ireproşabilă a 

actelor judecătoreşti adoptate, îşi perfecţionează continuu cunoştinţele în domeniul 

jurisprudenţei, participă activ la viaţa sistemului judecătoresc, se bucură de autoritate în 

comunitatea de judecători, respectă riguros Codul de etică al judecătorului şi deţine titluri 

ştiinţifice. 

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

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

procesului de evaluare a performanțelor judecătorilor, prin hotărârile Colegiului de evaluare 

nr. 13/1 din 25 martie 2016, nr. 30/3 din 03 iunie 2016, nr. 52/4 din 17 iunie 2016, nr. 56/5 

din 12 august 2016, nr. 119/7 din 07 octombrie 2016, nr. 121/8 și nr. 123/8 din 04 

noiembrie 2016, nr. 12/2 din 17 februarie 2017, nr. 23/3 din 17 martie 2017, nr. 104/13 și 

nr. 109/13 din 27 octombrie 2017, nr. 122/14 din 10 noiembrie 2017, nr. 21/3 din 05 aprilie 

2018, nr. 34/4 din 04 mai 2018, nr. 63/7 din 06 iulie 2018, nr. 91/10 din 20 octombrie 2018, 

nr. 108/12 din 09 noiembrie 2018, nr. 115/13 și nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018 au obținut 

calificativele ,,foarte bine” și ,,excelent”. 

Plenul CSM reține următoarele detalii relevante despre activitatea magistraților în 

privința cărora se solicită acordarea gradelor de calificare. 

Domnul Stelian Teleucă a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, 

mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 



442-IV din 01 februarie 2006. Ulterior, la 26 ianuarie 2011 prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 17-VI a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea 

plafonului de vârstă. La data de 03 decembrie 2014 prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1391-VII domnul Stelian Teleucă a fost numit în funcția de judecător la Curtea 

de Apel Chișinău. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 957/31 din 02 decembrie 2014 i s-a 

conferit gradul III (trei) de calificare. 

Domnul Virgiliu Buhnaci a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, 

pe un termen de 5 ani, 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 funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 429-VI din 22 decembrie 2011, a fost 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău. Potrivit 

Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Virgiliu Buhnaci a fost 

transferat în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, instanță nou-creată prin Legea nr. 

76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 

ianuarie 2017. La 20 decembrie 2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

499-VIII, domnul Virgiliu Buhnaci a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 957/31 din 02 decembrie 2014 i s-a conferit 

gradul III (trei) de calificare. 

Domnul Alexandru Spoială a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, 

mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

2280-IV din 22 iulie 2009, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1208-VII 

din 24 iunie 2014, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Alexandru 

Spoială a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, instanță nou-creată 

prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, 

începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

189-VIII din 20 mai 2017, domnul Alexandru Spoială a fost numit în funcția de judecător la 

Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 431/23 din 10 iulie 2012 i s-a 

conferit gradul IV (patru) de calificare. 

Doamna Maria Negru a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 228-IV din 22 

septembrie 2005, iar la 30 iunie 2010, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

383-V, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 199-VI din 11 iulie 2011, a fost numită, 

prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1391-VII din 03 decembrie 2014, doamna Maria 

Negru a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărîrea 

Plenului CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de 

calificare. 

Doamna Ecaterina Palanciuc a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria 

Centru, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 228-IV din 22 septembrie 2005, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr.383-V din 30 iunie 2010, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. Potrivit Decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 275-VI din 26 



august 2011 și nr. 1847-VII din 27 noiembrie 2015, doamna Ecaterina Palanciuc a fost 

numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, pentru două 

mandate consecutive. Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, 

doamna Ecaterina Palanciuc a fost transferată în funcția de judecător la Judecătoria 

Chișinău, instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea 

instanțelor judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 319-VIII din 31 iulie 2017, doamna Ecaterina Palanciuc a fost 

numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 

1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Doamna Ala Malîi a fost numită în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. 

Chişinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1863-

IV din 30 septembrie 2008, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 800-VII 

din 18 septembrie 2013, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Ala 

Malîi a fost transferată în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, instanță nou-creată 

prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, 

începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

634-VIII din 12 martie 2018, doamna Ala Malîi a fost numită în funcția de judecător la 

Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i 

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

Domnul Vladislav Clima a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, 

mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

442-IV din 01 februarie 2006. Potrivit Decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 

2331-IV din 07 septembrie 2009 și nr. 1007-VII din 26 februarie 2014, a fost numit în 

funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, pentru două mandate 

consecutive. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 17-VI din 26 ianuarie 2011 

a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, la 20 

februarie 2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 63-VIII, domnul 

Vladislav Clima a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 i s-a conferit gradul III (trei) de 

calificare. 

Doamna Svetlana Șleahtițki a fost numită în funcţia de judecător la Judecătoria 

Rîșcani, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 600-IV 

din 05 iunie 2006. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1651-IV din 

13 mai 2008, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 191-VI din 04 iulie 2011, a fost 

numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, la 04 iulie 

2014, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1232-VII, doamna Svetlana 

Șleahtițki a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 957/31 din 02 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Doamna Elena Grumeza a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, 

pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 140-IV din 14 

iulie 2005. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1396-IV din 27 

noiembrie 2007, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 383-V din 30 iunie 2010, a fost 



numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 995-VII din 17 februarie 2014, doamna Elena 

Grumeza a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 957/31 din 02 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Domnul Dumitru Pușca a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 364-IV din 16 

decembrie 2005, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 649-V din 30 

noiembrie 2010, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 199-VI din 11 iulie 2011, a fost 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți. La 07 noiembrie 2013, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 853-VII, domnul Dumitru Pușca a fost numit 

în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 957/31 din 

02 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

Doamna Ludmila Barbos a fost numită în funcția de judecător de instrucție la 

Judecătoria Ialoveni, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1865-IV din 30 septembrie 2008, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

822-VII din 04 octombrie 2013, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. La 08 mai 2014, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1146-VII, a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ialoveni, pe un termen 

de 4 ani. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1987-VII din 22 

martie 2016, doamna Ludmila Barbos a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la 

Judecătoria Centru, mun. Chișinău. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, doamna Ludmila Barbos a fost transferată în funcția de judecător la 

Judecătoria Chișinău, instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 i s-a conferit gradul IV (patru) de 

calificare. 

 Doamna Elena Costiuc a fost numită în funcția de judecător de instrucție la 

Judecătoria Ceadîr-Lunga,  pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 545-VI din 05 martie 2012, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1230-VII din 04 iulie 2014, a fost reconfirmată în funcția de judecător la Judecătoria 

Ceadîr-Lunga, pînă la expirarea împuternicirilor. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 

din 29 septembrie 2016, doamna Elena Costiuc a fost transferată în funcția de judecător la 

Judecătoria Comrat, instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII din 22 martie 2017, a fost numită în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Conform Decretului Președintelui 

Republicii Moldova nr. 423-VIII din 03 noiembrie 2017, doamna Elena Costiuc a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 630/31 din 16 octombrie 2012  i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare. 

Doamna Dorina Croitor a fost numită în funcția de judecător de instrucție la 

Judecătoria Călărași, pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 41-IV din 28 februarie 2011, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 997-

VII din 17 februarie 2014, a fost reconfirmată în funcția de judecător  până la expirarea 

împuternicirilor. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1975-VII din 17 martie 



2016, doamna Dorina Croitor a fost numită în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, 

doamna Dorina Croitor a fost transferată în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, 

instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor 

judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 304-VIII din 26 iulie 2017, a fost numită în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Strășeni, pe un termen de 4 ani. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 957/31 din 02 

decembrie 2014 i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare. 

Domnul Ghenadie Purici a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ocnița, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2280-IV din 22 iulie 

2009. Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.199-VI din 11 iulie 2011, a 

fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, iar prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1252-VII din 22 iulie 2014, a fost numit în funcția de 

judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 

din 29 septembrie 2016, domnul Ghenadie Purici a fost transferat în funcția de judecător la 

Judecătoria Soroca, instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 82/3 din 03 februarie 2015  i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare. 

Domnul Ion Malanciuc a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Dubăsari, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 431-VI din 22 

decembrie 2011, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2459-VII din 16 

noiembrie 2016, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Ion Malanciuc 

a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, instanță nou-creată prin 

Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 

01 ianuarie 2017. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 431/23 din 10 iulie 2012 i s-a conferit 

gradul V (cinci) de calificare. 

Domnul Adrian Cerbu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 514-VI din 08 februarie 

2012, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII din 22 martie 2017, a 

fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Hotărârii 

Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Adrian Cerbu a fost transferat în 

funcția de judecător la Judecătoria Bălți, instanță nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 

2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 500-VIII din 20 decembrie 2017, a fost 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni.  

Domnul Igor Botezatu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 295-VI din 23 

septembrie 2011, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2273-VII din 12 

august 2016, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Igor Botezatu a 

fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, instanță nou-creată prin Legea 

nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 

ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 54-VIII din 27 

ianuarie 2017, domnul Igor Botezatu a fost numit în funcția de vicepreședinte al 



Judecătoriei Comrat, pe un termen de 4 ani. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 341/19 din 04 

iunie 2012 i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare. 

Domnul Ghenadie Mîra a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, pe 

un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 259-VI din 23 

septembrie 2011, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2273-VII din 12 

octombrie 2016, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul Ghenadie Mîra 

a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Soroca, instanță nou-creată prin Legea 

nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, începând cu 01 

ianuarie 2017. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 250-VIII din 30 

iunie 2017, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi, iar 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 368-VIII din 08 septembrie 2017, a fost 

numit în funcția de președinte al Judecătoriei Anenii Noi, pe un termen de 4 ani. Prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 684/27 din 29 septembrie 2015 i s-a conferit gradul IV (patru) 

de calificare. 

Domnul Andrei Mocanu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi, 

pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1707-VII din 05 

august 2015. Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, domnul 

Andrei Mocanu a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi, instanță 

nou-creată prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor 

judecătorești, începând cu 01 ianuarie 2017. 

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 nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea 

justiției, calitate ireproșabilă a actelor judecătorești adoptate. 

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

magistrații nominalizați corespund condițiilor legale nominalizate supra, din care 

considerente admite demersurile examinate şi va conferi gradele de calificare solicitate. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării votului de 

membrii CSM prezenți la ședință, cu 10 voturi pro, în conformitate cu prevederile art. 13
1
 

din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 11, 13 și 14 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 unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești, 

referitor la acordarea gradelor de calificare unor judecători.  

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

- Stelian Teleucă, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Virgiliu Buhnaci, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Maria Negru, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ecaterina Palanciuc, judecător, Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Ala Malîi, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 



- Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi); 

- Svetlana Șleahtițki, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Elena Grumeza, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Dumitru Pușca, judecător la Curtea de Apel Bălți, gradul II (doi); 

- Ludmila Barbos, judecător la Judecătoria Chișinău, gradul III (trei); 

- Elena Costiuc, judecător la Judecătoria Chișinău, gradul IV (patru); 

- Dorina Croitor, vicepreședintele Judecătoriei Strășeni, gradul III (trei); 

- Ghenadie Purici, judecător la Judecătoria Soroca, gradul III (trei); 

- Ion Malanciuc, judecător la Judecătoria Criuleni, gradul IV (patru); 

- Adrian Cerbu, judecător la Judecătoria  Criuleni, gradul V (cinci); 

- Igor Botezatu, vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, gradul III (trei); 

- Ghenadie Mîra, președinte al Judecătoriei Anenii Noi, gradul III (trei); 

- Andrei Mocanu, judecător la Judecătoria Anenii Noi, gradul V (cinci). 

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

interesată în termen de 15 zile de la data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre 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  
  


