
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești 

referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători 

 

15 aprilie 2022                                                                                         mun. Chișinău  

nr. 68/6 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersurile unor președinți și vicepreședinți 

ai instanțelor judecătorești referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători, 

luând act de informația membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au fost înregistrate demersurile 

președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciună referitor la 

acordarea gradului II (doi) de calificare judecătorilor Sergiu Daguța de la Curtea de 

Apel Chișinău și Nicolae Șova de la Judecătoria Chișinău, sediul Central, gradului III 

(trei) de calificare judecătorului Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău. 

Totodată, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii au parvenit demersurile 

președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Nicolae Șova, președintelui interimar 

al Judecătoriei Cahul, Svetlana Uzun, și vicepreședintelui interimar al Judecătoriei 

Bălți, Valeriu Pădurari, referitor la acordarea gradului IV (patru) de calificare 

judecătorilor Roman Pascari și Eduard Galușceac de la Judecătoria Chișinău, sediul 

Centru, Leonid Turculeț de la Judecătoria Cahul, sediul central, și Ghenadie Eremciuc 

de la Judecătoria Bălți, sediul central. 

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 sunt 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 

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 susținut evaluarea performanțelor 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 suspendați 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: - gradul doi de calificare – 4 ani; 

gradul patru de calificare – 3 ani; [...]”. În conformitate cu pct. 13 lit. a) și b) din același 

Regulament, gradele cinci - trei de calificare se acordă judecătorilor, vicepreşedinţilor 

judecătoriilor, iar gradul II (doi) de calificare se conferă președinților judecătoriilor și 

judecătorilor curților de apel. 

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

scrisă a judecătorului și la propunerea președintelui de instanță.  

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

următoarele detalii relevante despre activitatea judecătorilor vizați care solicită 

acordarea gradelor de calificare. 

Sergiu Daguța prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 978- III din 

26 noiembrie 2002, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. 

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

1310-IV din 26 septembrie 2007, a fost numit, în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

La 16 decembrie 2014, prin Hotărârea CSM nr. 1014/3, magistratului i-a fost 

conferit gradul III(trei) de calificare. 

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 

din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată, 

Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017.  

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 

11 decembrie 2018, Sergiu Daguţa a fost desemnat judecător specializat în materie de 

drept civil la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. 

La 22 noiembrie 2021, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240-

IX a fost promovat în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 87/5 

din 17 iulie 2020, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost atribuit 

calificativul ,,foarte bine”. 

Nicolae Șova, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 110-IV din 17 

iunie 2005, a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria 

Botanica, mun. Chișinău, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.383-V 

din 30 iunie 2010, a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de 

vârstă. 



Prin Hotărârea Colegiului de evaluare din 24 februarie 2012 i s-a conferit gradul 

IV (patru) de calificare, iar prin Hotărârea CSM nr. 116/10 din 13 martie 2012 a fost 

confirmat gradul IV de calificare. 

Ulterior, la 26 martie 2012, prin Hotărârea CSM nr.289/11 a fost desemnat pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Botanica, mun. 

Chișinău. 

Conform Hotărârii CSM nr.242/9 din 11 martie 2014 judecătorului Șova Nicolae 

i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

La 29 septembrie 2016, prin Hotărârea CSM nr.624/26 a fost desemnat judecător 

la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017, iar prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, 

Nicolae Șova a fost desemnat judecător specializat în materie de insolvabilitate și 

lichidare din cadrul sediului central al Judecătoriei Chișinău, începând cu 01 ianuarie 

2019. 

Prin Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 123/13 

din 01 noiembrie 2019, judecătorului Nicolae Șova i s-a acordat calificatul „foarte 

bine”. 

La 02 noiembrie 2021, prin Hotărârea CSM nr. 262/25 judecătorul Nicolae Șova 

a fost numit pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău, sediul central și președinte al instanței, începând cu 03 noiembrie 2021 până 

la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Boris Talpă și-a început activitatea în calitate de judecător la 21 aprilie 2009, 

fiind numit la Judecătoria Dubăsari pe un termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2206-IV. La 11 aprilie 2014, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1093-VII a fost numit în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea Colegiului de evaluare nr. 140/8 din 16 decembrie 2011 i s-a 

conferit gradul IV (patru) de calificare iar prin Hotărârea CSM nr. 684/46 din 20 

decembrie 2011, a fost confirmat gradul IV de calificare. 

La 31 ianuarie 2012 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 505-VI 

judecătorul Talpă Boris a fost desemnat în funcția de președinte al Judecătoriei 

Dubăsari pe termen de 4 ani.  

Prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, Talpă Boris a fost 

desemnat judecător la instanța nou-creată - Judecătoria Criuleni, începând cu data de 

01 ianuarie 2017.  

Ulterior, la 01 decembrie 2016 prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 831/33 a fost detașat pe un termen de 18 luni în funcția de șef al 

Centrului Informații Juridice din cadrul INJ, iar, prin Hotărârea CSM nr. 255/13 din 22 

mai 2018 a fost prelungit termenul de detașare cu 18 luni, începând cu data de 02 iunie 

2018. 



Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 15/2 

din 17 februarie 2017, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost atribuit 

calificativul ,,excelent”. 

La 22 noiembrie 2021, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240-

IX, Boris Talpă a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Roman Pascari a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, 

municipiul Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1712-VII din 

05 august 2015, pe un termen de 5 ani.  

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 

2016 Roman Pascari a fost desemnat judecător la Judecătoria Chișinău din 01 ianuarie 

2017, iar în baza Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 

11 decembrie 2018, a devenit judecător specializat în materie de drept civil la 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. 

La 11 decembrie 2018 prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 586/27 judecătorului Roman Pascari i s-a conferit gradul V (cinci) de 

calificare. 

În urma evaluării performanțelor, prin Hotărârea nr. 63/4 din 26 iunie 2020 

Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor i-a acordat calificativul ”excelent”.  

Eduard Galușceac a fost numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător la 

Judecătoria Botanica, mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1016-VII din 26 februarie 2014.  

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, a fost desemnat judecător la Judecătoria Chișinău – instanță nou-

creată, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Conform Hotărârii CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, magistratul s-a 

specializat în materie de drept civil din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, iar 

la 26 februarie 2019, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1109- VIII, 

Eduard Galușceac a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

La 02 octombrie 2018, prin Hotărârea CSM nr. 388/20, i-a fost conferit gradul 

V(cinci) de calificare. 

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 101/11 

din 02 noiembrie 2018, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor, i-a fost atribuit 

calificativul ,,foarte bine”.  

Leonid Turculeț și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1754-VII din 17 septembrie 2015 la 

Judecătoria Cahul, pe un termen de 5 ani.  

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Cahul, începând cu 01 ianuarie 2017. 



Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 

decembrie 2017, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție în perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020. 

Prin Hotărârea CSM nr. 565/26 din 04 decembrie 2018, magistratului i-a fost 

conferit gradul V (cinci) de calificare. 

Conform Hotărârii nr. 59/4 din 26 iunie 2020 Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Leonid Turculeţ de la 

Judecătoria Cahul, sediul central, atribuindu-i calificativul „foarte bine”. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1729-VIII din 12 august 2020, 

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

Ghenadie Eremciuc a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe 

un termen de 5 ani prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1012-VII din 26 

februarie 2014.  

Prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 313/14 din 28 

aprilie 2015, nr. 220/10 din 05 aprilie 2016, judecătorul Ghenadie Eremciuc a fost 

desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Bălți 

pentru perioadele 29 aprilie 2015-29 aprilie 2016 și, respectiv, pentru perioada 29 

aprilie 2016-29 aprilie 2017.  

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost 

transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Bălți, începând cu 

01 ianuarie 2017.  

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, judecătorul 

Ghenadie Eremciuc a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucţie la Judecătoria Bălți, pentru perioada 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2020. 

Conform Hotărârii nr. 4/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Ghenadie Eremciuc de 

la Judecătoria Bălți, sediul central, atribuindu-i calificativul „foarte bine”. 

Prin Hotărârea CSM nr. 65/4 din 26 februarie 2019, magistratului i-a fost conferit 

gradul V (cinci) de calificare. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019 

a fost numit în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

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, au susținut evaluarea 

performanțelor cu calificativul „foarte bine” și „excelent”. 

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

magistrații vizaţi corespund condițiilor legale nominalizate supra, din care considerente 

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



Cu referire la acordarea gradului II (doi) de calificare, peste o treaptă președintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău, Nicolae Șova, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii constată următoarele. 

Conform pct. 14 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor, gradele de calificare pot fi acordate înainte de expirarea termenelor 

stabilite la punctul 11, peste o treaptă, doar o singură dată pe parcursul activităţii în 

calitate de judecător, în cazurile când: a) judecătorul dă dovadă de un nivel înalt de 

profesionalism la înfăptuirea justiției, asigură o calitate ireproșabilă a actelor 

judecătorești 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. 

La caz, judecătorul Nicolae Șova a dat dovadă de un nivel înalt de profesionalism 

la înfăptuirea justiției, iar fiind desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de 

președinte al Judecătoriei Chișinău participă activ la viața sistemului judecătoresc și se 

bucură de autoritate în comunitatea de judecători, motiv din care Plenul CSM consideră 

oportun de a acorda magistratului gradul II (doi) de calificare. 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). La 

adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a 

acestora, sancționarea și eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Conform art. 15, alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022, privind unele 

măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, pentru perioada de timp de până la 

data întrunirii legale a noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru 

a nu admite disfuncționalități în exercitarea de către CSM a atribuţiilor, hotărârile vor 

fi adoptate în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ ce reglementează 

emiterea actelor administrative. 

Examinând materialele prezentate, cu 7 (șapte) 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 demersurile 

unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești, referitor la acordarea 

gradului de calificare unor judecători, conferind judecătorilor Sergiu Daguța de la 

Curtea de Apel Chișinău și Nicolae Șova de la Judecătoria Chișinău gradul II (doi) de 

calificare, Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău gradul III (trei) de calificare, 

Roman Pascari și Eduard Galușceac de la Judecătoria Chișinău, Leonid Turculeț de la 

Judecătoria Cahul și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți gradul IV (patru) de 

calificare. 



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

art. 131 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17 și 24 din Legea cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 15, alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 

martie 2022, art. 191 alin. (3) și art. 209 alin. (1) din Codul administrativ, pct. 7, 8, 9, 

11, 13 și 15 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admit demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor 

judecătorești, referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători. 

2. Se conferă următoarele grade de calificare judecătorilor: 

- Sergiu Daguța de la Curtea de Apel Chișinău – gradul II (doi) de calificare; 

- Nicolae Șova de la Judecătoria Chișinău, sediul Central – gradul II (doi) de 

calificare; 

- Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău – gradul III (trei) de calificare; 

- Roman Pascari de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – gradul IV (patru) de 

calificare; 

- Eduard Galușceac de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – gradul IV (patru) 

de calificare; 

- Leonid Turculeț de la Judecătoria Cahul, sediul central – gradul IV (patru) de 

calificare; 

- Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți, sediul central – gradul IV (patru) de 

calificare. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază instanțelor judecătorești vizate și se 

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

 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Dorel MUSTEAȚĂ 


