
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la atelierul de lucru privind Calificarea pentru Protecția 

Internațională destinat judecătorilor   

 

06 februarie 2018                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 74/4                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la atelierul de lucru privind Calificarea pentru Protecția 

Internațională destinat judecătorilor, luând act de informaţia membrului CSM, Ion 

Postu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 33-INJ din 26 

ianuarie 2018 al directorului Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, prin 

care se solicită delegarea unor judecători la atelierul de lucru privind Calificarea 

pentru Protecția Internațională, destinat judecătorilor, care se va desfăşura în perioada 

20-22 februarie 2018 în orașul Tbilisi, Georgia. 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului UNHCR, Inițiativa de Calitate 

în Sistemele de Azil din Europa de Est și Caucazul de Sud. 

Atelierul de lucru se va baza pe analiza judiciară privind Calificarea pentru 

Protecția Internațională realizată în comun cu Biroul European de Sprijin în domeniul 

Azilului și Asociația Internațională a Judecătorilor în domeniul Dreptului Refugiatului 

(BESA-AIJDR), aceasta fiind una din primele analize din setul de documente 

realizate de BESA și AIJDR. 

În contextul celor relatate, se solicită delegarea următorilor judecători: Ana 

Cucerescu, Victoria Sanduța și Zinaida Talpalaru de la Judecătoria Chișinău. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c
2
 ) din Legea nr. 947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru 

participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu. 

Avînd în vedere importanţa și actualitatea subiectelor ce vor fi abordate în cadrul 

evenimentului, precum și necesitatea schimbului de informații şi experiență, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului și 

delegarea judecătorilor nominalizți supra, pentru participare la atelierul de lucru 

privind Calificarea pentru Protecția Internațională, destinat judecătorilor, care se va 

desfăşura în perioada 20-22 februarie 2018, în orașul Tbilisi, Georgia. 

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la atelierul de lucru privind Calificarea pentru Protecția 

Internațională, destinat judecătorilor.  



2. Se autorizează delegarea judecătorilor Ana Cucerescu de la Judecătoria Bălți, 

Victoria Sanduța și Zinaida Talpalaru de la Judecătoria Chișinău în perioada 19-23 

februarie 2018, pentru participare la atelierul de lucru privind Calificarea pentru 

Protecția Internațională, destinat judecătorilor, care se va desfăşura în perioada 20-22 

februarie 2018 în orașul Tbilisi, Georgia. 

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. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare instanţei judecătoreşti 

vizate, Institutului Național al Justiției şi se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

