
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești referitor la 

conferirea titlurilor onorifice unor judecători  

 

15 aprilie 2022                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 69/6                 
  

Examinând demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești referitor la 

conferirea titlurilor onorifice unor judecători, luând act de informaţia membrului 

CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
, 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul vicepreședintelui 

Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișca-Doneva referitor la conferirea titlului 

onorific „Decan al autorității judecătorești” judecătorului Vladimir Timofti, precum 

și demersurile președinților interimari al Curții Supreme de Justiție, Nadejda Toma 

și Vladimir Timofti, președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău, Anatolie 

Minciuna, președintelui interimar al Curții de Apel Bălți, Ion Talpa, președintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la conferirea titlului 

onorific „Veteran al sitemului judiciar” judecătorilor Elena Cobzac, Svetlana 

Filincova, Liliana Catan, Ghenadie Lîsîi, Maria Guzun, Angela Revenco, Nina 

Arabadji și Daria Șușchevici. 

Potrivit pct. 3 și pct. 4 din Regulamentele privind conferirea titlurilor onorifice 

„Decan al autorității judecătorești” și „Veteran al sistemului judiciar”, aprobate 

prin Hotărârea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 2013, titlurile onorifice se acordă, prin 

Hotărârea Consiliului, judecătorului care întrunește următoarele condiții:  

- are o vechime în funcție de judecător mai mult de 30 și, respectiv, 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. 

Conferirea titlului onorific marchează recunoașterea publică a devotamentului 

faţă de sistemul judiciar, stimularea morală a muncii îndelungate a judecătorului la 

înfăptuirea justiţiei. 

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

următoarele detalii relevante despre activitatea judecătorilor desemnați pentru 

conferirea titlului onorific „Decan al autorității judecătorești” și ”Veteran al 

sistemului judiciar”. 

Vladimir Timofti și-a început activitatea în sistemul judecătoresc la 23 iulie 

1992, fiind numit prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1097-XII la 

Tribunalul militar din or. Chișinău. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 466-III din 25 ianuarie 2002, a fost numit, în funcţia de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 467-III din 25 ianuarie 2002, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al 

Judecătoriei militare. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 260-XV 

din 26 iunie 2003, a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. 



În perioada 04 noiembrie 2019 – 17 martie 2021 și 18 octombrie 2021 până în 

prezent exercită funcția de președinte interimar al Curții Supreme de Justiție. 

La 07 februarie 2012, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-

VI i s-a conferit gradul superior de calificare al judecătorului.  

Pentru activitatea îndelungată și manifestarea atitudinii ireproșabile în 

exercitarea funcției de judecător, experiența profesională în înfăptuirea actului de 

justiție, la 11 martie 2014, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii           

nr. 242/9 i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, iar 19 decembrie 2017 prin Hotărârea Plenului CSM nr. 841/37, i s-a 

conferit titlul onorific de „Veteran al sistemului judiciar”. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 135/14 din 06 

decembrie 2019 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Elena Cobzac și-a început activitatea în calitate de magistrat la 08 octombrie 

1996, fiind numită în funcție la Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 304, pe un termen de 5 ani. Prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 291-III din 30 octombrie 2001 a fost 

numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă. La 01 aprilie 

2014, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1074-VII, a fost numită în 

funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 10 din 08 februarie 2018, a fost numită în funcția de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 

de ani. 

La 06 martie 2018, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 133/7 i s-a conferit gradul I (întîi) de calificare al judecătorului.  

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 65/6 din 08 februarie 2011, i-a 

fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 109/13 din 01 

noiembrie 2019 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Svetlana Filincova și-a început activitatea în calitate de judecător la 08 

octombrie 1996, fiind numită în funcție prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 304 la Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani. 

La 30 octombrie 2001, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 291-III a 

fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vârstă. Prin 

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 143-XVI din 22 iunie 2007 a fost 

numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. La 25 octombrie 2012, 

prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 228 a fost numită în funcția de 

vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial 

și de contencios administrativ, pe un termen de 4 ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 177-V din 21 ianuarie 2010, 

i s-a conferit gradul superior de calificare. 

 Apreciind înaltul profesionalism și munca îndelungată în sistemul judecătoresc 

prin Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18/2 din 26 ianuarie 2002 și 

nr. 64/5 din 07 februarie 2012, i-au fost decernate Diplome de Onoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 



Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, 

contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei 

judiciare şi de drept prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 829-VII din 

18 octombrie 2013 i-a fost conferită dinstincția de stat „Gloria Muncii”. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 134/14 din 06 

decembrie 2019 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Liliana Catan și-a început activitatea în calitate de magistrat la 07 noiembrie 

1996 fiind numită în funcție la Judecătoria mun. Bălți, pe un termen de 5 ani, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 336. În temeiul Decretului 

Președintelui Republicii Moldoba nr. 291-III din 30 octombrie 2001 a fost numită în 

funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. La 22 septembrie 2005, 

în baza Decretului Președintelui Republicii Moldoba nr. 226-IV a fost numită prin 

transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 260 din 01 noiembrie 2013 a fost numită în funcția de judecător la 

Curtea Supremă de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 ani. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Mgistraturii  nr. 806/26 din 07 octombrie 

2014 i s-a conferit gradul I (întâi) de calificare. 

Apreciind profesionalismul și munca îndelungată în sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 151/6 și nr. 147/8 din 12 februarie 

2013 și, respectiv, 20 martie 2018, i-au fost decernate Diplome de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 97/11 din 11 octombrie 

2019 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Ghenadie Lîsîi și-a început activitatea în calitate de judecător la 08 octombrie 

1996 fiind numit în funcție la Judecătoria sect. Botanica, mun. Chişinău, pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 304. Prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 343-III din 23 noiembrie 2001, a fost 

numit, în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, 

potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 600-III din 09 aprilie 2002, 

a fost numit, în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, pe 

un termen de 4 ani. Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 362-

IV din 16 decembrie 2005, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău.  

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 342/14 

din 15 noiembrie 2007 i s-a conferit gradul II de calificare, reconfirmat prin 

Hotărârea CSM nr. 683/46 din 20 decembrie 2011. 

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 136/7 din 21 februarie 

2017, i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 109/6 din 21 august 

2020 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Maria Guzun și-a început activitatea în calitate de magistrat la 08 octombrie 

1996, fiind numită în funcție la Judecătoria sect. Rîşcani, mun. Chişinău, pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 303. Prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 291-III din 30 octombrie 2001, a fost 



numită, în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, în 

temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1647-IV din 13 mai 2008, 

a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 535/25 din 27 

noiembrie 2018 i s-a conferit gradul II (doi) de calificare. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 135/8 din 16 octombrie 

2020 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Angela Revenco și-a început activitatea în calitate de magistrat la 08 octombrie 

1996 fiind numită în funcție la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 304. Prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 291-III din 30 octombrie 2001, a fost numită, în funcţia de judecător, 

până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit Decretului Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 1324-III din 23 iunie 2003, a fost numită, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Bălţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 597/36 din 21 decembie 

2010 i s-a conferit gradul II (doi) de calificare. 

Apreciind înaltul profesionalism și munca îndelungată în sistemul judecătoresc 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 64/5 din 07 februarie 2012 

și prin Dispoziția nr. 13 din 09 martie 2016 (aprobată prin Hotărârea CSM nr. 158/7 

din 15 martie 2016) i-au fost decernate Diplome de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 117/7 din 25 

septembrie 2020 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Nina Arabadji și-a început activitatea în calitate de judecător la 08 octombrie 

1996, fiind numită în funcție la Judecătoria sect. Rîşcani, mun. Chişinău, pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 303. Ulterior, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 291-III din 30 octombrie 2001 a 

fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

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

29 septembrie 2016, a fost numită, în funcţia de judecător la instanţa nou-creată, 

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.  

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii                 

nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie 

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 19 

decembrie 2002 i s-a conferit gradul III de calificare, reconfirmat prin Hotărârea 

CSM nr. 99/5 din 02 aprilie 2009. 

Apreciind profesionalismul și munca îndelungată în sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 65/6 și nr. 136/7 din 08 februarie 

2011 și, respectiv, 21 februarie 2017, i-au fost decernate Diplome de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/1 din 26 ianuarie 

2018 i-a atribuit calificativul „bine”. 

Daria Sușchevici și-a început activitatea în sistemul judecătoresc la 08 

octombrie 1996, fiind numită în funcție la Judecătoria sectorului Centru, mun. 



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

nr. 303. Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 671-III din 17 

mai 2002, a fost numită, în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă.  

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

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

Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017. Ulterior, prin Hotărârea 

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

fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil din cadrul Judecătoriei 

Chişinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 565/26 din 04 

decembrie 2018 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul 

de evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 50/4 din 26 iunie 2020 

i-a atribuit calificativul „bine”. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii concluzionează 

că, judecătorii propuși pentru conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorităţii 

judecătoreşti” și „Veteran al sistemului judiciar” întrunesc condiţiile impuse de     

pct. 4 al Regulamentelor nominalizate supra, au o vechime în funcția de judecător 

mai mult de 30 și, respectiv, de 25 de ani, pe parcursul activității în sistemul 

judecătoresc au manifestat un comportament ireproșabil, au susținut evaluarea 

performanțelor judecătorilor cu calificativul „excelent”, „foarte bine” și „bine” și în 

ultimul an de activitate nu au avut sancțiuni disciplinare. 

Urmare a examinării materialelor, precum și în rezultatul exprimării votului de 

membrii CSM prezenți la ședință, cu 7 (șapte) voturi „pro”, Plenul CSM consideră 

oportun admiterea demersurilor vicepreședinților și președinților interimari ai 

instanțelor judecătorești referitor la acordarea titlurilor onorifice judecătorilor 

Vladimir Timofti, Elena Cobzac, Svetlana Filincova, Liliana Catan, Ghenadie Lîsîi, 

Maria Guzun, Angela Revenco, Nina Arabadji, Daria Șușchevici și va conferi 

titlurile onorifice solicitate. 

Reieșind din cele menționate supra, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 3, 4, 17, 24 și 25 din 

Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

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 și procurorilor, art. 5, 6, 133-137, 191 alin. (3) și 209 Cod 

administrativ, pct. 3, 4 din Regulamentele privind conferirea titlurilor onorifice 

„Decan al autorității judecătorești” și „Veteran al sistemului judiciar 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” următorilor 

judecători:  

– Elena Cobzac de la Curtea Supremă de Justiție; 

– Svetlana Filincova de la Curtea Supremă de Justiție; 

– Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție; 

– Ghenadie Lîsîi de la Curtea de Apel Chișinău; 

– Maria Guzun de la Curtea de Apel Chișinău; 

– Angela Revenco de la Curtea de Apel Bălți; 

– Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău; 



– Daria Șușchevici de la Judecătoria Chișinău. 

2. Se conferă titlul onorific „Decan al autorității judecătorești” judecătorului 

Vladimir Timofti de la Curtea Supremă de Justiție. 

3. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile.  

4. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare 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 
 

http://www.csm.md/

