
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei Bălţi, referitor la acordarea gradului de 

calificare unui judecător 

14 iulie 2015            mun. Chişinău 

nr. 548/22 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei Bălţi, 

referitor la acordarea gradului de calificare unui judecător, audiind informaţia domnului 

Dorel Musteaţă, Consiliul Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui Judecătoriei 

Bălţi, Dumitru Gherasim prin care solicită acordarea gradului de calificare IV (patru) 

judecătorului Cucerescu Ana. 

 În condiţiile art. 131 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.” 

 Prin hotărîrea nr. 185/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de evaluare a 

performanţelor a acordat judecătorului Cucerescu Ana calificativul „foarte bine”. 

 Potrivit informaţiei Colegiului disciplinar, pe parcursul ultimului an de activitate în 

privinţa judecătorului nominalizat nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare. 

 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. 

 În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii reţine, că în baza hotărîrii CSM nr. 

341/19 din 04 iunie 2012, a fost validată hotărîrea Colegiului de calificare din 25 mai 2012, 

prin care judecătorului Cucerescu Ana i-a fost conferit gradul V (cinci) de calificare. 

 Aşadar, Consiliul concluzionează că judecătorul Judecătoriei Bălţi, Cucerescu Ana, 

întruneşte condiţiile impuse de lege şi de Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de 

calificare judecătorilor, din care considerente va acorda gradul de calificare corespunzător. 

 Astfel, Consiliul Superior al Magistrautrii, călăuzindu-se de prevederile art. 131 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 13 şi 21 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 acceptă demersul preşedintelui Judecătoriei Bălţi, Dumitru Gherasim, privind 

conferirea gradului de calificare unui judecător. 

 2. Se conferă gradul de calificare IV (patru), judecătorului Judecătoriei Bălţi, 

Cucerescu Ana. 

 3. Copia prezentei hotărîri se expediază Judecătoriei Bălţi şi se publică pe pagina 

web a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

Preşedintele Consiliului     

Superior al Magistraturii              Victor Micu 


