
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul unor instanțe judecătorești, referitor la acordarea gradului de 

calificare unor judecători 

20 decembrie 2016        mun. Chișinău  

nr. 906/37 

 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul unor instanțe judecătorești, 

referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători, audiind informația 

doamnei Vera Toma, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii din, partea preşedinţilor unor instanţe 

judecătoreşti, au parvenit demersuri, prin care solicită acordarea gradelor de calificare 

unor magistraţi după cum urmează: 

 Gradul I (întîi) de calificare – Anatolie Ţurcan (Curtea Supremă de Justiţie), 

Nicolae Craiu (Curtea Supremă de Justiţie) şi Mariana Pitic (Curtea Supremă 

de Justiţie); 

 Gradul III (trei) de calificare – Gheorghe Burdujan (Judecătoria Basarabeasca); 

 În condiţiile art. 13
1
 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 

544-XIII din 20 iulie 1995 cu modificările şi completările ulterioare, „Gradele de 

calificare ale judecătorilor au un caracter onorific şi sînt conferite pentru înalt 

profesionalism, merite deosebite în domeniul justiţiei şi îndeplinirea exemplară a 

atribuţiilor de serviciu.”  

 În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că toți 

judecătorii care au fost propuși pentru conferirea gradelor de calificare, nu au fost 

sancționați disciplinar pe parcursul ultimului an, iar ca urmare a procesului de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, domnul Anatolie Ţurcan şi doamna Mariana 

Pitic, au obținut calificativul ,,excelent” iar domnul Nicolae Craiu şi domnul 

Gheorghe Burdujan, au obținut calificativul ,,foarte bine” (Hotărîrile Colegiului de 

evaluare nr. 97/8 din 01 noiembrie 2013, nr. 92/7 din 23 mai 2014, nr. 158/13 din 31 

ianuarie 2014, şi nr. 91/7 din 07 octombrie 2016. 

 Totodată, este necesar de menţionat 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. Însă conform pct. 14 din 

Regulamentul 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, doar dacă 

judecătorul întrunește condițiile corespunzătoare. 

 Așadar, Plenul Consiliului menționează că judecătorul Curţii Supreme de 

Justiţie, Anatolie Ţurcan, deține deja gradul II (doi) de calificare, acordat la 29 iunie 

2007, prin hotărîrea CSM nr. 215/9.    

În privința judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Nicolae Craiu, Plenul 

Consiliului reține că acesta deține gradul II (doi) de calificare, conferit la 11 mai 

2011, prin hotărîrea CSM nr. 217/15. 



Cît privește candidatura judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Mariana Pitic, 

Plenul Consiliului constată că aceasta deţine gradul III (trei) de calificare, conferit la 

16 decembrie 2014, prin hotărîrea CSM nr. 1014/33. 

Judecătorul Judecătoriei Basarabeasca, Gheorghe Burdujan, deţine gradul IV 

(patru) de calificare, confirmat la 16 octombrie 2012, prin hotărîrea CSM nr. 631/31. 

Conform informației Colegiului Disciplinar, în privința judecătorilor 

nominalizați nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare în perioada ultimului an de 

activitate. De asemenea, magistrații nu au fost suspendați din funcție în baza art. 24 

alin. (1) lit. a) și c) din Legea cu privire la statutul judecătorului.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, constată 

corespunderea judecătorilor Anatolie Ţurcan, Nicolae Craiu, Mariana Pitic şi 

Gheorghe Burdujan cu condiţiile legale nominalizate supra, din care considerent le va 

conferi gradele de calificare corespunzătoare. 

 Astfel, Consiliul Superior al Magistrautrii, călăuzindu-se de prevederile art. 13
1
 

din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 8, 13 şi 14 din Regulamentul cu 

privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, art. 4, 17 şi 24 al Legii cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admit demersurile președinților unor instanțe judecătorești privind 

conferirea gradelor de calificare unor judecători. 

 2. Se conferă gradele de calificare următorilor judecători: 

 Anatolie Ţurcan   Curtea Supremă de Justiţie   I (întîi) 

 Nicolae Craiu  Curtea Supremă de Justiţie   I (întîi)

 Mariana Pitic   Curtea Supremă de Justiţie   I (întîi) 

 Gheorghe Burdujan  Judecătoria Basarabeasca           III(trei) 

 3. Copia prezentei hotărîri se expediază instanţelor judecătoreşti vizate şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele şedinţei Plenului  

Consiliului  Superior al Magistraturii           Victor Micu 
 

 


