H O T A R I R E
05aprilie2013
nr. 10/1

mun. Chisinau

Colegiul de Evaluare a Performan|elor Judecatorilor
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii

in componenta:
Pres.edintele Colegiului Svetlana NOVAC
Membrii Colegiului,

Nicolae GORDILA
Ghenadie EMI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

A examinat in §edin£a publica procedura de evaluare in privinta judecatorului
Judecatoriei Buiucani, mun. Chis.inau, Cojocaru Olga, declans.ata in temeiul prevederilor art.
13 alin. (4) lit, a) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea
performan^elor §i cariera Judecatorilor s.i anume "numirii in funcfie pmd la atingerea
plafonului de virsta",
Colegiul de Evaluare,
A CONSTATAT:
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 98/5 din 05.02.2013, in legatura
cu expirarea imputernicirilor judecatorului Judecatoriei Buiucani, mun. Chi§inau, Cojocaru
Olga, catre Colegiul de Evaluare au fost remise niaterialele in privin^a dumneaei in vederea
evaluarii performan"felor judecatorului in mod extraordinar.
La 19 martie 2013 membrii Colegiului de Evaluare a Performan$elor Judecatorilor, au
efectuat verificarea activita^ii judecatorului Cojocaru Olga, m stricta conformitate cu criteriile
§i indicii prevazufi de Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii §i procedura de
evaluare a performanjelor Judecatorilor, adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din
05.03.2013.
Analizind rezultatul verificarii activita^ii judecatorului Olga Cojocaru-, Nota informativa a
pre^edintelui instantei, mscrisurile ata§ate gi informa^iilor prezentate, Colegiul de Evaluare
refine urmatoarele:
1. (pet 9.1 din Regulament) Rata de solufionare a dosarelor:
Analizind datele statistice pentru perioada 2008 — 2012 din totalul de 3416 cauze
repartizate au fost exanimate 2010. Astfel rata de solufionare a dosarelor pe parcursul a 5 ani
constituie 87,90%.
Din dosarele repartizate, anual se examineaza aproximativ 90%, restan^a la sfirsit de an
fiind foarte mica.

Reies.ind din rata de solu^ionare a dosarelor pentru ultimii 5 ani, indicatorul se apreciaza
de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.
2. (pet 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
infdptuire a justifies:
In procedura judecatorului nu este nici un dosar penal sau civil, care se afla in procedure,
mai mult de 12 luni sau 24 luni.

La examinarea cauzelor penale §i civile aflate in procedura judecatorului Olga Cojocaru,
este respectat termenul rezonabil de judecare a pricinii, luind in considerate complexitatea
cauzelor, numarul participan^ilor la proces, comportamentul parfilor si volumul mare de
dosare aflate m procedura judecatorului.
La momentul evaluarii, in privin£a dosarelor exanimate de catre Olga Cojocaru nu a fost
intentata nici o ac^iune privind mcalcarea prevederilor Legii nr. 87 din, 21.04.2011 privind
repararea de catre stat a prejudiciului cauzat prin mcalcarea dreptului la judecarea in termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executare in termen rezonabil a hotaririijudecatore§ti.
Reies.ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 7.
3. (pet. 9.3 din Regulament) Respectarea tertnenului de redactare a hotaririlor $i de
publicarea acestorape pagina web a instanjei dejudecata:
In urma examinarii registrelor judecatorului privind evidenfa dosarelor numite, exanimate
si predate in cancelarie, pentru fiecare an supus evaluarii, s-a stabilit ca termenii de redactare
se respecta. Toate dosarele examinate se transmit in cancelarie in timp de eel mult 5 zile.
La Laspectia Judiciara au fost inregistrate 5 petitii cu privire la activitatea judecatorului
O. Cojocaru si anume:
- in anul 2012 - 4 petitii;
- in anul 2013 - 1 petitie.
Conform Notei informative a Inspectiei Judiciare, chestiunile invocate in petitii nu au
fostintemeiate.
Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 5,8.
4. (pet. 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atribufii stabiliteprin
lege:

Judecatorul Olga Cojocaru is.i perfec^ioneaza permanent cunostin^ele, competence §i
abilitafile sale profesionale, a participat la programe de formare profesionala continua. Din
anul 2012 judecatorul Olga Cojocaru este coordonator de practica a audien^ilor in cadrul
Institutului National al Justulei.
Reies.ind din faptul ca in perioada 2011 — 2012 judecatorul s-a aflat in concediu de
maternitate, in acesta perioada a participat doar la 3 seminare de specialitate.
Reie§ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 4.
5. (pet. 9.5 din Regulament) Cuno§tin$e m domeniul tehnologiilor informafionale:
Dispune de aptitudini avansate in ce prive§te utilizarea postei electronice, navigarii pe
internet, cunoas.terea programelor MS Word, Excel, precum si rnodalitatea de folosire a PIGD.
Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7. '

6. (pet. 10.1 din Regulament) Procentajul hotaririlor/incheierilor menfinute din cele
contestate} cu excepfia hotaririlor casate din motive neimputabile judecatorului:
Din analiza calitafii activitajii judecatorului se constata ca majoritatea hotaririlor adoptate
se menpn de catre Curtea Suprema de Justice, respectiv, procentajul hotaririlor casate din cele
contestate pe cauze civile pentru ultimii 5 ani este 8,49 %, respectiv 9 casate din 118
contestate. Pe cauze penale, 5 casate din 56 contestate, ceea ce constituie 10;93%.

Totodata, reie§ind din temeiurile casarii Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 7.
7. (pet. 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i calitatea tnotivdrii hotaririlor:
Motivarea hotaririlor este coerenta, pe alocuri sunt utiliza^i termeni improprii situate!
descrise. Sunt respectate condrfiile §i formele unui de redactare. Limabjul juridic utilizat este
acceptabil, exista unele inadvergen^e gramaticale.
Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.
8. (pet. 10.3 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitdfii profesionale;
In urma asistarii la una din sedm|ele judecatorului Olga Cojocaru s-a constatat ca
judecatorul a asigurat disciplina in §edinfa, a ascultat cu aten^ie declarable inculpatului, par£i
vatamate §i a martorilor. Judecatorul vorbea explicit si clar cu particrpan£ii la proces, a fost
calma gi atenta, respectaprocedura. Examinarea dosarului ainceput la ora programata.
Pe linga intocmirea procesului verbal pe suport de hirtie, s.edin£a de judecata a fost
inregistrata audio. A fost remarcat faptul ca in §edinta de judecata judecatorul a permis
participarea procurorului, avocatului §i grefierei fara roba.
Reiesind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
9. (pet 10.4 din Regulament) — Formarea profesionald a judecatorului:
Conform informa^iei Institutului National al Justi^iei judecatorul Olga Cojocaru a
acumulat 16 ore de instruire continua pentru anul 2012.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 4.
10. (pet 11.1 din Regulament) — Respectarea eticii profesionale:
Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al
Magistraturii in privinta judecatorului Olga Cojocaru au fost depuse 5 petitii, neintemeiate.
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri diciplinare in privinta
judecatorului Olga Cojocaru.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
11. (pet. 11.2 din Regulament) — Reputaftaprofesionald:
Pe parcursul activita^ii sale judecatorul Olga Cojocaru a dat dovada de disciplina,
responsabilitate §i inalta pregatire profesionala.
Reclama^iile din partea societa^ii difera, caracterizmd-o atit negativ cit §i pozitiv.
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet. 11.3 din Regulament) —Lipsa abaterilor disciplinare:
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri diciplinare in privin|a
judecatorului Olga Cojocaru
Luind in considerate cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 5.
13. (pet. 11.4 din Regulament) — Lipsa violdrilor CEDO constatate de CtEDO cu
privire la hotdriri judecdtore§ti adoptate in ultimii 6 ani:
Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamerital, dosarele examinate de
judecatorul Olga Cojocaru nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeana, respectiv
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
14. (pet, 11.5 din Regulament) — Criteriu facultativ — cunoa§terea limbii de lucru a
CEDO:
Nu cunoas.te.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 1.
In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Buiucani, mun. Chi§inau, Cojocaru
Olga, a acumulat un total de 80,8 de puncte.
r«.

In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzindu-se de prevederile art. 22,
23 si 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,
HOTARA§TE
A acorda calificativul
J&4 fLz^
fo
urma sustinerii evaluarii
performantelor judecatorului COJOCARU Olga, judecator la Judecatoria Buiucani,
mun. Chi§inau.
Hotarirea poate fi atacata in termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii in
Consiliul Superior al Magistraturii.
/>
?
Presedintele Colegiului:
^^^ Svetlana NOVAC
Membrii Colegiului:

&$%/

Nicolae GORDILA

" A Ghenadie ENI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

