
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile unor preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti referitor la 

acordarea gradului de calificare unor judecători 

19 mai 2015           mun. Chişinău  

nr. 374/16 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersurile unor preşedinţi ai instanţelor 

judecătoreşti referitor la acordarea gradelor de calificare unor judecători, audiind 

informaţia domnului Dorel Musteaţă, Consiliul Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersuri din partea 

preşedinţilor unor instanţe judecătoreşti prin care solicită acordarea gradelor de 

calificare unor magistraţi după cum urmează:  

 Gradul I (întîi) de calificare – Gheorghieş Alexandru (Curtea de Apel Bălţi); 

 Gradul II (doi) de calificare – Rotaru Ala (Curtea de Apel Bălţi), Gherasim 

Dumitru (Judecătoria Bălţi); 

 Gradul III (trei) de calificare – Bleşceaga Stella, Morozan Ghenadie, Ursu 

Ludmila, Galben Anatolie, Papuha Serghei şi Miron Aliona (Judecătoria 

Rîşcani, mun. Chişinău). 

 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, Consiliul Superior al Magistraturii reţine că toţi judecătorii care 

au fost propuşi pentru conferirea gradelor de calificare, nu au fost sancţionaţi 

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

performanţelor judecătorilor, au obţinut următoarele calificative: „excelent” – 

Gheorghieş Alexandru şi Dumitru Gherasim (hotărîrile colegiului de evaluare nr. 2/1 

din 21 februarie 2014 şi nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014); „foarte bine” –Bleşceaga 

Stella, Morozan Ghenadie, Ursu Ludmila, Galben Anatolie, Papuha Serghei, Miron 

Aliona şi Rotaru Ala (hotărîrile colegiului de evaluare nr. 58/5 din 19 iunie 2013, nr. 

129/10 din 29 noiembrie 2013, nr. 37/3 din 31 mai 2013, nr.116/8 din 13 iunie 2014, 

nr. 121/8 din 13 iunie 2014, nr. 36/3 din 21 martie 2014 şi nr. 20/2 din 28 februarie 

2014).  

 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 întruneşte condiţiile corespunzătoare. 

 Avînd în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii constată că 

judecătorii Gheorghieş Alexandru, Gherasim Dumitru, Bleşceaga Stella, Morozan 

Ghenadie, Ursu Ludmila, Galben Anatolie, Papuha Serghei şi Miron Aliona întrunesc 

condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor, 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. 13 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 Ş T E: 

 1. Se admit demersurile preşedinţilor unor instanţe judecătoreşti privind 

conferirea gradelor de calificare unor judecători. 

 2. Se conferă gradele de calificare următorilor judecători: 

 Gheorghieş Alexandru   Curtea de Apel Bălţi      I (întîi) 

 Rotaru Ala     Curtea de Apel Bălţi     II (doi) 

 Gherasim Dumitru   Judecătoria Bălţi         II (doi) 

 Bleşceaga Stella   Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei) 

 Morozan Ghenadie   Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei) 

 Ursu Ludmila   Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei) 

 Galben Anatolie    Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei) 

 Papuha Serghei    Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei) 

 Miron Aliona   Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău       III (trei)  

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

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Preşedintele interimar              Tatiana Răducanu 

al Consiliului Superior al Magistraturii     

 


