HOTĂRÂRE
cu privire la demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți, referitor
la acordarea gradului de calificare
mun. Chişinău

14 noiembrie 2017
nr. 745/33

Examinând demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți,
referitor la acordarea gradului de calificare, luând act de informaţia membrului CSM,
Vera Toma, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
C O N S T A T Ă:
La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul judecătorului Nicolae
Corcea de la Judecătoria Bălți, prin care se solicită acordarea gradului IV (patru) de
calificare.
Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544XIII din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, ”Gradele de
calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sînt 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 la pct. 8 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de
calificare judecătorilor, și anume:
- întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor;
- au susţinut evaluarea performanţelor 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 suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).
Concomitent, pct. 9 din Regulamentul sus-nominalizat stabileşte că: ,,Gradele de
calificare se conferă la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, în
conformitate cu vechimea în muncă, ţinîndu-se cont de gradul de profesionalism”.
În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că,
prin hotărîrea CSM nr. 82/3 din 03 februarie 2015, judecătorului Nicolae Corcea i s-a
conferit gradul V (cinci) de calificare.
În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că,
judecătorul care a fost propus pentru conferirea gradului de calificare nu a fost
sancționat disciplinar pe parcursul ultimului an, iar ca urmare a procesului de evaluare
a performanțelor judecătorilor, prin hotărîrea Colegiului de evaluare nr. 90/10 din 28
iulie 2017, i-a fost acordat calificativul „foarte bine”, acumulînd în total 87 puncte.
În conformitate cu prevederile pct. 14 lit. a) gradele de calificare pot fi acordate
înainte de expirarea termenelor stabilite, peste o treaptă, doar o singură dată pe
parcursul activității în calitate de judecător, în cazul în care judecătorul denotă 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.
Totodată, Plenul CSM reține că, potrivit pct. 16 din Regulamentul nominalizat,
la cererea/propunerea de acordare a gradului de calificare se va anexa: a) referinţa
semnată de preşedintele de instanţă asupra activităţii judecătorului respectiv în anul de
muncă precedent (de preşedintele instanţei superioare în privinţa preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor instanţelor de judecată şi a Curţilor de Apel), cuprinzînd numărul de
dosare examinate, calitatea actelor judecătoreşti, lipsa/existenţa petiţiilor întemeiate,
autoritatea în colectiv, în societate, alte date şi informaţii considerate a fi necesare
pentru aprecierea judecătorului la conferirea gradului de calificare; b) hotărîrea
Colegiului de evaluare prin care judecătorul a fost apreciat cu calificativul “foarte
bine” şi “excelent” la ultima evaluare a performanţelor; c) curriculum vitae a
judecătorului; d) informaţia privind existenţa sau inexistenţa sancţiunilor disciplinare
eliberată de Colegiul disciplinar.
În coformitate cu Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din
29 septembrie domnul Nicolae Corcea se consideră judecător al instanței nou-creată
Judecătoria Bălți începînd cu 01 ianuarie 2017.
Prin Hotărîrea CSM nr. 596/27 din 12 septembrie 2017 judecătorul Nicolae
Corcea de la Judecătoria Bălţi, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria
Chişinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, începînd cu data 18 septembrie
2017.
Urmare a examinării demersului, Plenul CSM, constată lipsa referinței semnate
de președintele Judecătoriei Bălți asupra activității judecătorului Nicolae Corcea, a
curriculum vitae și informației privind existența sau inexistența sancțiunilor
disciplinare.
În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, consideră că
judecătorul Nicolae Corcea nu întrunește toate condiţiile legale nominalizate supra,
motiv pentru care va respinge propunerea privind acordarea gradului de calificare
solicitat.
Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu
prevederile art. 131 din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 8, pct. 9. pct. 11
și pct. 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 Ş T E:
1. Se respinge demersul judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți,
referitor la acordarea gradului de calificare.
2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de către orice
persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se
referă la procedura de emitere/adoptare.
3. Copia prezentei hotărîri se expediază spre informare judecătorului vizat și se
publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).
Preşedintele ședinței Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii

Nina CERNAT

