
 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

COLEGIUL PENTRU SELECŢIA ŞI  
CARIERA JUDECĂTORILOR  

H O T Ă R Î R E 
 

03 februarie 2014                           mun. Chişinău 
nr. 2/2 
 
În componenţa: 
Preşedintele Colegiului       Svetlana Filincova 
 
Membrii         Ghenadie Nicolaev 
         Ion Pleşca 
         Dumitru Mardari 
                                                       Oleg Balan 
         Tatiana Vîzdoagă  
                                                        Valentina Coptileţ  

    
Examinînd, în şedinţă publică, dosarul şi actele prezentate de către judecătorul 

Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Ghervas Maria, care solicită promovarea în funcţia 
de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor, 

C O N S T A T Ă: 
Prin Dispoziţia Consiliului Superior al Magistraturii nr. 32 din 31 decembrie 2013,  

materialele în privinţa judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Ghervas 
Maria, au fost remise la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor.  

În scopul stabilirii gradului de corespundere a judecătorului cu criteriile prevăzute 
de pct. 11 şi 12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 
transferarea judecătorilor, Colegiul a examinat dosarul personal al judecătorului Ghervas 
Maria, precum şi actele referitoare la acesta, stabilind următoarele: 

Din materialele dosarului personal s-a stabilit că, de la 24 iunie 1987, pînă în 
prezent, Ghervas Maria activează în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. 
Chişinău, avînd o vechime în muncă în funcţia de judecător  de 26,6.  În perioada 2002-
2006, a deţinut funcţia de preşedinte la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău. 

Din informaţia Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al 
Magistraturii, rezultă că, în perioada 2010-2013, în privinţa judecătorului Ghervas Maria 
n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare. 

Din hotărîrea Colegiului de Evaluare  a Performanţelor  Judecătorilor de pe lîngă 
Consiliul Superior al Magistraturii nr. 14/2 din 26 aprilie 2013, rezultă că, în urma 
susţinerii evaluării performanţelor, judecătorului Ghervas Maria i-a fost acordat 
calificativul „foarte bine”.  

Conform pct. 12 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi 
transferare a judecătorilor, fiecare judecător care solicită promovarea la o instanţă 
superioară se evaluează, cu acordarea următorului  punctaj. 



 
Conform carnetului de muncă, la 24 iunie 1987, Ghervas Maria a început 

activitatea în funcţie de judecător la Judecătoria populară din raionul Sovietic al              
or. Chişinău, actual, Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, unde activează şi pînă în 
prezent. Astfel, vechimea de muncă în funcţia de judecător este de 26 ani (şi şase luni), 
ceea ce conform Regulamentului  se apreciază cu 20 (douăzeci) de puncte. 

Colegiul de Evaluare a Performanţelor  Judecătorilor de pe lîngă Consiliul Superior 
al Magistraturii prin hotărîrea nr. 14/2 din 26 aprilie 2013, i-a acordat judecătorului 
Ghervas Maria calificativul „foarte bine”,  ceea ce conform Regulamentului  se apreciază 
cu  30 (treizeci) de puncte. 

Din materialele dosarului personal mai rezultă că, în perioada 2007-2011, 
judecătorul Ghervas Maria a fost membrul Consiliului Institutului Naţional de Justiţie, 
membrul colegiului de redacţie al reviste INJ, iar din 2010 şi pînă în prezent formator la 
Institutul Naţional de Justiţie. 

La fel, s-a stabilit că, judecătorul Ghervas Maria este coautor la manualul şi 
broşurile:„Ghidul grefierului",  editată în cadrul proiectului PNUD, editura „Nova-
Imprim", an.2010,  „Adopţia, pas cu pas" ,  editată în cadrul proiectului TACIS, anul 
2007, „Copiii neantului",   editată în cadrul proiectului „Amici deibambini",Italia, anul 
2005.  

Are publicate mai multe articole şi anume: „Justiţia penală adaptată minorilor", 
revista „THEMIS", nr. 2.anul 2013, „Reforma sistemului judecătoresc în Republica 
Moldova, realizări şi perspective",revista „THEMIS", n 1.anul 2011, „Modul de 
pregătire, transmitere şi păstrare a dosarelor în arhivă", revista INJ, nr.3,anul 2008,  
„încheiere interlocutorie în cauza penală Lalac Eugen", revista „Avocatulpoporului", 
nr.7,an.2006, „încheiere interlocutorie în cauza penală Rîjac Iu.", revista „Avocatul 
poporului",nr.4, an2006. 

Judecătorul Ghervas Maria a participat în calitate de consultant şi membru în 
grupurile de lucru  naţionale şi internaţionale la seminare ştiinţifico-practice, mese 
rotunde,  conferinţe  în domeniul justiţiei, fiind autorul mai multor rapoarte, şi anume:  

Raport „Copiii neantului" , prezentat la Conferinţa internaţională organizată 
deMJ al Italiei în cooperare cu „Amici de    bambino", Belaria, Italia, an.2005, 

Raport„Sistemul Judiciar în Republica Moldova" , prezentat la Conferinţa 
organizatăde Fundaţia FreedoomHousRomînia în parteneriat cu Ministerul Justiţiei   
Româîia, Bucureşti, 2010, 

Raport„Reformarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova, realizări şi 
perspective" prezentat la Conferinţa internaţională „Valori comune înjustiţia din 
Romînia şi Moldova", organizată de UNDP, Fundaţia    FreedomHouse România în 
parteneriat cuUniunea    Naţională a judecătorilor dinRomînia şi AJM, Chişinău, 
februarie 2011, 

Raport „Independenţa şi eficienţa justiţiei - o prerogativă a Asociaţiei 
Judecătorilor dinRepublica Moldova", prezentat la Conferinţanaţională „Standarde 
internaţionale privind independenţa, imparţialitatea şi inamovibilitatea judecătorului 
organizată de INJ, Chişinău, 2011, 

Raport „Protecţia victimei traficului de fiinţe umane în legislaţia Republicii 
Moldova" , prezentat la Conferinţa internaţională „Cadrul legal pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane,organizată de OSCE, mai 2012, Varşovia, 



 
Raport „Justiţia penală adaptată minorilor" prezentat la 

Conferinţainternaţională"consolidarea sistemului de Justiţie pentru copii în Republica 
Moldova",organizată de INJ în colaborare cu IRZ, Chişinău, 03-05 iunie 2013, 

Raport „Rolul important al sistemului judecătoresc în combaterea traficului de 
fiinţe umane -probleme-cheie care apar în cazurile de trafic de fiinţe umane, practica 
Republicii Moldova" prezentat la Conferinţa Internaţională   " organizată de OSCE,   
Bacu, noiembrie 2013,ceea ce conform Regulamentului acumulează 10 (zece) puncte. 

La motivarea expusă în scris şi susţinută verbal în faţa Colegiului pentru selecţie, 
judecătorul Ghervas Maria, conform Regulamentului a acumulat 25 (douăzeci şi cinci) 
de puncte. 

În rezultatul examinării dosarului personal, a materialelor parvenite, judecătorul 
Ghervas Maria, care solicită promovarea în funcţie de judecător la Curtea Supremă de 
Justiţie  a acumulat 85 (optzeci şi cinci) de puncte. 

Astfel, în baza celor expuse supra, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor 
în conformitate cu prevederile art. 5, 10 şi 11 din Legea nr. 154 cu privire la selecţia, 
evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
1. Se admite candidatura judecătorulului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău 

Ghervas Maria, la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie. 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 
intermediul Colegiului,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, doar în partea 
ce se referă  la procedura de emitere şi adoptare. 
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