
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, 

referitor la conferirea titlului onorific unor judecători 

 

19 decembrie 2017                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 841/37 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersurile preşedintelui Curţii Supreme de 

Justiţie, Mihai Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific unor judecători, luând act 

de informația membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar” judecătorului Timofti Vladimir de la Curtea Supremă de Justiție, 

conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” judecătorilor Chișca-

Doneva Tamara și Ghervas Maria de la Curtea Supremă de Justiție și acordarea 

„Diplomei de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii” judecătorilor Craiu Nicolae, 

Covalenco Elena și Bejenaru Iurie de la Curtea Supremă de Justiție. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține faptul că, potrivit p. 4 din Regulamentul 

privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” şi „Decan al autorității 

judecătorești”, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 2013, titlul onorific se 

acordă judecătorului care întrunește următoarele condiții: are o vechime în funcție de 

judecător mai mult de 25, respectiv 30 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. 

Este de menționat faptul că, conferirea titlului onorific întruchipează o recunoaștere 

publică a devotamentului față de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii 

îndelungate a judecătorului la înfăptuirea justiției. 

Totodată, Plenul Consiliului menționează că, potrivit p. 4 din Regulamentul cu 

privire la condiţiile de acordare a Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 2013, la selectarea 

candidaţilor se iau în considerare următoarele condiții: numărul de cauze civile, 

administrative şi penale examinate pe parcursul anului în termene rezonabile; calitatea 

actului de justiţie; calitatea lucrărilor de secretariat şi a întocmirii actelor judiciare; 

corectitudinea faţă de părţi, de cetăţeni, de colaboratori, de alţi judecători; lipsa petiţiilor;  



autoinstruirea, păstrarea în stare de control a actelor legislative; participarea activă la 

seminare de instruire, conferinţe şi training-uri internaţionale, mese de lucru. 

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

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaților pentru conferirea titlului 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”, „Decan al autorităţii judecătoreşti” și acordarea 

„Diplomei de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Judecătorul Timofti Vladimir. Și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din 

anul 1992, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Militară, unde a activat până 

în anul 2002, iar în perioada anilor 2002-2003 a deținut și funcția de vicepreședinte al 

instanței respective. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 206-XV din 26 

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

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-VI din 07 februarie 2012 i s-a conferit 

gradul superior de calificare al judecătorului, iar pentru experiența bogată, 

responsabilitate și exigența de care a dat dovadă pe parcursul activități sale la 11 martie 

2014 i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Judecătorul Chișca-Doneva Tamara. Și-a început activitatea în sistemul 

judecătoresc din anul 1987, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești. Ulterior, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 4 din 12 ianuarie 1995 a fost numită, prin 

transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău. La 24 august 1996, 

conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 239, este numită judecător la 

Curtea de Apel Chișinău. Ulterior, la 05 februarie 2002, prin Hotărârea Parlamentului RM  

nr. 490-III este numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2284-III din 25 martie 2005, doamnei 

Chișca-Doneva Tamara i s-a conferit gradul superior de calificare al judecătorului, iar 

prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 255-XV din 20 iunie 2003, a fost 

numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Apreciind devotamentul în 

calitate de magistrat și munca îndelungată în sistemul judecătoresc de peste 25 ani, la 09 

octombrie 2012, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 616/30 i-a fost 

conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Judecătorul Ghervas Maria. Și-a început activitatea în sistemul judecătoresc din 

anul 1987, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău. În perioada 

anilor 2001-2005 a deținut funcția de președinte al instanței respective. În temeiul 

Hotărârii Parlamentului RM nr. 139 din 11 iulie 2014, a fost numită în funcția de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție. La 08 octombrie 2013, doamnei Ghervas Maria i-

a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin 

Hotărârea Consiliului  

Superior al Magistraturii nr. 806/26 din 07 octombrie 2014, i-a fost conferit gradul întâi 

de calificare al judecătorului. Având în vedere experiența în muncă și contribuția adusă la 

îmbunătățirea actului de justiție, precum și faptul că pe parcursul activității a dat dovadă 

de înalt profesionalism, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 616/30 

din 09 octombrie 2012 i s-a conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 



Judecătorul Craiu Nicolae. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 44-

II din 17 februarie 1997 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Cahul. 

Conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 09 din 20 aprilie 2000, a fost 

transferat în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău. În temeiul 

Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1646-III din 22 ianuarie 2004, este numit 

prin transfer în funcția de judecător la Curtea de Apel Economică, iar prin Decretul nr. 

12-VII din 05 aprilie 2012, a fost transferat în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 80 din 27 aprilie 2016, 

magistratul Craiu Nicolae a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție până la atingerea plafonului de vârstă. Apreciind înaltul profesionalism și munca 

îndelungată în sistemul judecătoresc, la 14 martie 2012, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 559-VI i-a fost conferită distincția de stat - Medalia „Meritul 

Civic”. 

 Judecătorul Covalenco Elena. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

303 din 08 februarie 1996, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, 

mun. Chișinău. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 83 din 27 decembrie 

2017 a fost numită în funcția de președinte al instanței respective. Prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 119-XVI din 29 mai 2008, este numită în funcția 

de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 522-VI din 15 februarie 2012, i-a fost conferit gradul superior de calificare al 

judecătorului. Apreciind înaltul profesionalism și munca îndelungată în sistemul 

judecătoresc, la 18 octombrie 2013, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

829-VII, judecătorului Covalenco Elena i-a fost conferită distincția de stat - Medalia 

„Meritul Civic”. 

Judecătorul Iurie Bejenaru. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 

256-XIII din 14 aprilie 1994 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, 

mun. Chișinău. Ulterior este numit în funcția de vicepreședinte al instanței respective, 

conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1270-III din 20 mai 2003, iar la 

09 septembrie este numit în funcția de președinte al Judecătoriei Buiucani, mun. 

Chișinău, în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1997-III din 09 

septembrie 2004. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160-XVI din 09 

iulie 2008, domnul Bejenaru Iurie a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă 

de Justiție. Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 403/19 din 13 

noiembrie 2013, i-a fost conferit gradul I de calificare al judecătorului. Apreciind înaltul 

profesionalism și munca îndelungată în sistemul judecătoresc, la 01 iulie 2005 prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 127-IV i-a fost conferită distincția de stat - 

Medalia „Meritul Civic”. 

În rezultatul examinării materialelor parvenite, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, judecătorii propuși pentru conferirea titlului onorific „Decan al 

autorității judecătorești” și „Veteran al sistemului judiciar” au fost evaluați de Colegiul de 



evaluare cu calificativele „excelent”, nu au fost sancționați disciplinar, întrunesc condiția 

vechimii în muncă necesarăe din care considerente le va conferi titlul onorific.  

Totodată, Plenul CSM menționează că, judecătorii propuși pentru acordarea 

„Diplomelei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii” pe parcursul activității 

sale au dat dovadă de un nivel înalt de profesionalism, exigență, principialitate și 

inițiativă, calitate ireproșabilă a actelor judecătorești adoptate, motiv din care 

judecătorilor vizați le va acorda „Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii”.   

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu art. 4, art. 17, 

art. 24 și art. 25 din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la conferirea titlurilor onorifice unor judecători. 

2. Se conferă titlul onorific judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, după cum 

urmează: 

- Timofti Vladimir – „Veteran al sistemului judiciar”; 

- Chișca-Doneva Tamara – „Decan al autorității judecătorești”; 

- Ghervas Maria – „Decan al autorității judecătorești”. 

3. Se acordă „Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”, 

judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, după cum urmează: 

- Craiu Nicolae; 

- Covalenco Elena; 

- Bejenaru Iurie. 

4. 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. 

5. Copia de pe prezenta Hotărîre se expediază Curții Supreme de Justiție şi se publică 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                          Victor Micu 


