
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul preşedintelui Curţii de Apel Bălţi, Alexandru 

Gheorghieş, referitor la delegarea sa pentru participare la seminarul „Termenul  

rezonabil în materie civilă. Gestionarea programelor informatice. 

 Asistenţa judiciară în materie penală” 

 

10 octombrie  2017                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 675/30  

  

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Curţii de Apel Bălţi, 

Alexandru Gheorghieş, referitor la delegarea sa pentru participare la seminarul 

„Termenul rezonabil în materie civilă. Gestionarea programelor informatice. Asistenţa 

judiciară în materie penală”, luând act de informația domnului Anatolie Țurcan, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Alexandru 

Gheorghieş, referitor la delegarea sa pentru participare la seminarul „Termenul rezonabil 

în materie civilă. Gestionarea programelor informatice. Asistenţa judiciară în materie 

penală”, care va avea loc în perioada 12-13 octombrie 2017, la Iaşi, România. 

Potrivit demersului nominalizat, la 13 octombrie 2015, Curtea de Apel Bălți și 

Curtea de Apel Iași, au semnat un Protocol de colaborare. Astfel, în scopul 

implementării Protocolului vizat, Curtea de Apel Iași organizează sub conducerea 

președinților Curților de Apel semnatare a Protocolului de colaborare, un seminar comun 

de formare profesională româno-moldovenesc.  

Analizând demersul menționat precum și agenda de desfășurare a evenimentului, 

având în vedere importanța la consolidarea şi extinderea relațiilor bilaterale de cooperare 

în domeniul judiciar,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun de a 

accepta demersul privind delegarea președintelui Curții de Apel Bălți pentru participare 

la seminarul „Termenul rezonabil în materie civilă. Gestionarea programelor 

informatice. Asistenţa judiciară în materie penală” şi a autoriza delegarea domnului 

Alexandru Gheorghieş,  în vederea participării la evenimentul respectiv, care va avea loc 

în perioada 12-13 octombrie 2017, la Iaşi, România. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 4, 

17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul președintelui Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieş, 

referitor la delegarea sa pentru participare la seminarul „Termenul rezonabil în materie 

civilă. Gestionarea programelor informatice. Asistenţa judiciară în materie penală”. 



2. Se autorizează delegarea domnului Alexandru Gheorghieş, pentru participare la 

seminarul „Termenul rezonabil în materie civilă. Gestionarea programelor informatice. 

Asistenţa judiciară în materie penală”, care va avea loc în perioada 12-13 octombrie 

2017, la Iaşi, România. 

3. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite pentru informare Curții de Apel Bălți 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                    Dumitru Visternicean 
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