
 

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 

 

01 martie 2016                                                                        mun. Chişinău 

nr. 127/6      

  

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile unor preşedinţi ai instanţelor 

judecătoreşti, referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători, audiind 

informaţia domnului Dorel Musteaţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

 C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile preşedinţilor unor 

instanţe judecătoreşti prin care se solicită acordarea gradelor de calificare unor magistraţi, 

după cum urmează:  

- Gradul I (întîi) de calificare – Eduard Ababei (Curtea de Apel Bălţi);  

- Gradul II (doi) de calificare – Adriana Garbuz (Curtea de Apel Bălţi) şi Vasile 

Şchiopu (Judecătoria Ungheni). 

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 calificativul „foarte bine” (hotărîrile colegiului de evaluare nr. 

20/2 din 26 aprilie 2013, nr. 33/4 din 21 martie 2014 şi nr. 17/2 din 13 februarie 2015). 

Concomitent, pct. 9 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de 

calificare judecătorilor, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 534/18 din 17 iunie 2014, 

stabileşte 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’’, iar conform pct. 13 din Regulament, gradul întîi de calificare se conferă 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel, judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, 

gradul doi de calificare se conferă preşedinţilor judecătoriilor şi judecătorilor curţilor de 

apel. 

În conformitate cu prevederile pct. 14 lit. a) din Regulamentul menţionat, gradele 

de calificare pot fi acordate înainte de expirarea termenelor stabilite, peste o treaptă, doar 

o singură dată pe parcursul activităţii în calitate de judecător, în cazul în care judecătorul 

dă dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiţiei, asigură o calitate 

ireproşabilă a actelor judecătoreşti adoptate, îşi perfecţionează continuu cunoştinţele în 

domeniul jurisprudenţei, participă activ la viaţa sistemului judecătoresc, se bucură de 



autoritate în comunitatea de judecători, respectă riguros Codul de etică al judecătorului şi 

deţine titluri ştiinţifice. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului reţine că, prin hotărîrea CSM nr. 

597/36 din 21 decembrie 2010, a fost validată hotărîrea Colegiului de calificare, prin care 

judecătorului Eduard Ababei i-a fost conferit gradul II (doi) de calificare, iar prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 758-VII din 30 iulie 2013, domnul Eduard 

Ababei a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bălţi, pe un termen de 4 

ani. Prin hotărîrea CSM nr. 683/46 din 20 decembrie 2011, a fost validată hotărîrea 

Colegiului de calificare, prin care judecătorului Adriana Garbuz i-a fost conferit gradul 

III (trei) de calificare, iar prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1232-VII 

din 4 iulie 2014, doamna  Adriana Garbuz a fost numită în funcţia de judecător la Curtea 

de Apel Bălţi. Prin hotărîrea CSM nr. 116/10 din 13 martie 2012, a fost validată hotărîrea 

Colegiului de calificare, prin care judecătorului Vasile Şchiopu i s-a conferit gradul IV 

(patru) de calificare, iar prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 124-VII din 

14 iunie 2012, domnul Vasile Şchiopu a fost numit în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Ungheni. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului constată corespunderea judecătorilor 

Eduard Ababei, Adriana Garbuz şi Vasile Şchiopu cu condiţiile legale nominalizate 

supra, din care considerente va admite demersurile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti 

şi va conferi gradele de calificare solicitate. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 13
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 13 şi pct. 14 al 

Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, art. 4, 17 şi 

24 din Legea 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: 

- Eduard Ababei, Curtea de Apel Bălţi - gradul I (întîi); 

- Adriana Garbuz, Curtea de Apel Bălţi - gradul II (doi); 

- Vasile Şchiopu, Judecătoria Ungheni - gradul II (doi). 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare instanţelor vizate şi se 

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

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                           Victor Micu 
 

http://www.csm.md/

