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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR  

JUDECĂTORILOR  

 

          în componenţă: 

          Preşedintele ședinței                   Oleg STERNIOALĂ 

 

          Membrii Colegiului            Iurie DIACONU 

                                                                     Nelea BUDĂI 

         Ion TALPA 

                                               Oxana ROTARI  

     

examinând, în şedinţă publică, materialele privind evaluarea performanţelor 

judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, inițiată în temeiul 

prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Colegiul de evaluare, 

 

 

C O N S T A T Ă :  

 

Conform Graficului de evaluare a performanțelor judecătorilor, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12/1 din 16 ianuarie 

2018, toți judecătorii din instanțele naționale urmează să fie supuși procedurii de 

evaluare ordinară. 

În acest sens, Colegiul reține că, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 442-IV din 01 februarie 2006, domnul Vladislav Clima a fost numit în 

funcția de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chișinău, pe un 

termen de 5 ani. 

Potrivit Decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 2331-IV din 07 

septembrie 2009, și respectiv, nr. 1007-VII din 26 februarie 2014, este numit în 

funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chișinău pentru 

două mandate consecutiv, pe un termen de 4 ani fiecare. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 17-VI din 26 

ianuarie 2011, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 63-VIII din 20 

februarie 2017, este numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. 

Astfel, conform prevederilor Regulamentului cu privire la criteriile, 

indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 212/8 din 05 martie 



2013, membrii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au efectuat 

evaluarea activității judecătorului Vladislav Clima, stabilind următoarele. 

    Rata de soluționare a dosarelor, potrivit Notei informative prezentate, atestă 

că judecătorul Vladislav Clima: 

     în calitate de judecător la Judecătoria Ciocana: 

-  în anul 2015 a examinat 452 cauze din 597 repartizate, ceea ce constituie 

75,71%; 

-  în anul 2016 a examinat 403 cauze din 509 repartizate, ceea ce constituie 

79,17%; 

-  în anul 2017 a examinat 63 cauze din 71 repartizate, ceea ce constituie 

88,73%.  

în calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău: 

-  în anul 2017 a examinat 338 cauze din 417 repartizate, ceea ce constituie 

81,05%; 

-  în anul 2018 a examinat 279 cauze din 279 repartizate, ceea ce constituie 

100%.  

   Reieșind din numărul dosarelor soluționate în perioada evaluată, acest 

indicator este apreciat cu punctajul 9. 

   Conform datelor extrase din PIGD, în perioada 2015 – 2018, judecătorul 

Vladislav Clima nu a încălcat termenii rezonabili la judecarea cauzelor aflate în 

procedură. 

  Prin urmare, indicatorul privind respectarea termenelor rezonabile în 

procesul de înfăptuire a justiției este estimat cu punctajul 10. 

  Termenul de redactare a hotărârilor și de publicare a acestora pe pagina web, 

stipulat în legislația Republicii Moldova, este respectat în totalitate. Or, în 

rezultatul verificării portalului instanțelor judecătorești, s-a constatat că au fost 

publicate:  

   în calitate de judecător la Judecătoria Ciocana: 

- în anul 2015 – s-au publicat 452 hotărâri din 452 de cauze examinate, în 

anul 2016 – 403 hotărâri din 403 de cauze examinate, în anul 2017 – 63 hotărâri 

din 63 de cauze examinate.  

   în calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău: 

- în anul 2017 – s-au publicat 338 hotărâri din 403 de cauze examinate, în 

anul 2018 – 279 hotărâri din 279 de cauze examinate.  

    Respectiv, indicatorul privind respectarea termenelor de redactare a 

hotărârilor este apreciat cu punctajul 7. 

    În perioada anilor 2015 – 2018, judecătorul Vladislav Clima a îndeplinit și 

alte atribuții stabilite prin lege. Or, în perioada menționată, a condus practica mai 

multor studenți ai facultății de drept din cadrul instituțiilor de studii superioare 

naționale, fiind și conducător al stagiului de practică al audienților Institutului 

Național al Justiției. 

    Este formator la Institutul Național al Justiției, pe segmentul instruirii 

inițiale și continue pe diverse tematici din dreptul civil și procedură civilă, precum 

și lector la Universitatea de Stat din Moldova, cadedra „Drept procesual civil”.  

    În anul 2015, a fost ales în Consiliul Executiv al Asociației Judecătorilor din 

Republica Moldova. În cadrul acestei structuri, potrivit procesului verbal nr. 02 din 

03 aprilie 2015, este desemnat responsabil de reprezentarea Asociației 

Judecătorilor din Republica Moldova în Judecătoriile din mun. Chișinău. 



   La 03 aprilie 2015, a reprezentat Asociaţia Judecătorilor din Republica 

Moldova în Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului I 

al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei.  

   Potrivit procesului-verbal nr. 2 din 03 aprilie 2015 al Consiliului Executiv al 

Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, este desemnat membru al 

Grupului responsabil de alocarea terenurilor pentru construcţia spaţiului locativ 

pentru juccători şi personalul instanţelor judecătoreşti, creat pe lângă Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

   Conform aceluiaşi act, este desemnat responsabil de proiectele Asociaţiei 

Judecătorilor din Republica Moldova, implementate în colaborare cu Freedom 

House România.  

   Concomitent este reprezentantul Asociaţiei Judecătorilor dn Republica 

Moldova la lucrările Grupului de lucru pentru cordonarea şi monitorizarea 

implementării Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 şi a Panului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei. 

   Potrivit procesului-verbal nr. 4 din 19 iunie 2015 al Consiliului Executiv al 

Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, este desemnat în calitate de 

reprezentant al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova în Asociaţia 

Internaţională a Judecătorilor.  

   Totodată, în perioada 25-26 iunie 2015, în calitate de reprezentant al 

Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, a participat la Conferinţa 

Internaţională "Justiţia conenciosului administrativ în calitate de instrument al 

statului de drept", eveniment organizat de către Asociaţia Judecătorilor din 

Republica Moldova și Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională, 

eveniment petrecut în mun. Chișinău. 

   În perioada de 04-08 octombrie 2015, a reprezentat Asociaţia Judecătorilor 

din Republica Moldova în Asociaţia Internaţională a Judecătorilor, la lucrările 

Reuniunii Anuale a Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor, desfăşurate în 

Barcelona, Spania.  

   În perioada 21-24 mai 2016, ca reprezentant al Asociaţiei Judecătorilor din 

Republica Moldova în Asociaţia Europeană a Judecătorilor, a participat la lucrările 

Reuniunii Anuale a Asociaţiei Europene a Judecătorilor, desfăşurate în Jersalern, 

Israel. 

   În temeiul procesului-verbal nr. 2 din 03 aprilie 2015 al Consiliului Executiv 

al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Medova este delegat în calitate de 

reprezentant al corpului de judecători la lucrările Grupului de lucru pentru 

coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului I al Strategiei de refomă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acțiuni pentru 

implementarea Strategiei.  

   Pe parcursul activităţii sale, a fost inclus în grupele de lucru ale Consiliului 

Superior al Magistraturii, pentru elaborarea Regulamentelor de funcţionalitate a 

justiţei, derivate din prevederile Legii nr. 153 din 05 iulie 2012 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative, participând la elaborarea Regulamentului cu 

privire la organizarea şi fucţionarea Secretariatului Consiliului Superior al 

Magstraturii, Regulamentului privind modul de constituire a completelor de 

judecată şi schimbarea membrilor acestora, Regulamentului privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, Regulamentului privind 

transferarea judecătorilor în cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judcătoreşti.  



   La 06 octombrie 2015, a fost ales membru al grupului de lucru În vederea 

realizării acţiunilor din planul de activitate al Proiectului "Sporirea eficienţei, 

responsabiliăţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova (ATRECO)"- 

pentru elaborarea instrucţiunilor şi conţinutului sesiunilor de training pentru 

instituţiile judiciare referitor la standardele etice şi anticorupţie.  

  În cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătonşti, în perioada martie - 

septembrie 2016, a participat la 3 sesiuni de instruire, cu durata a câte 5 zile 

fiecare, acumulând 120 ore academice. Instruirea a fost axată pe formarea 

formatorilor pentru executorii judecătoreşti, fiind organizată de proiectul EUTAP4 

în cadrul proiectului "Sprij acordat sistemelor de executare, probaţiune şi 

reabilitare din Moldova". A încheiat cursul cu succes, prin susţinerea modulului de 

instruire "Implicarea instanţei de judecată în procedura de executare".  

  În perioada supusă de evaluării, în cadrul instanţei de judecată, a fost implicat 

activ în întocmirea avizelor pe marginea proiectelor de lege remise spre coordonare 

de către Ministerul Justiţiei al RM, examinare a petiţiilor ce vizează fucţionalitatea 

administrativă a instanţei de judecată, elaborarea actelor şi regulamentelor interne 

de reglementare a acvităţii instanţei de judecată, elaborare a statului de personal al 

instanţei de judecată, fişelor de post.  

   În cadrul Judecătoriei Ciocana, mun. Chişinău, în perioada anilor 2015-

2016, a fost preşedintele a mai multor comisii și anume:  

- Comisia de achiziţii publice pentru anul 2015; 

- Comisia de Expertiză şi ordonarea documentelor în arhiva Judecătoriei 

Ciocana, mun. Chişinău; 

- Comisia de disciplină în cadrul Secretariatului Judecătoriei Ciocana, mun. 

Chişinău; 

- Comisia permanentă pentru atribuirea bunurilor la mijloacele fixe sau stocuri 

de materiale; 

- Comisia privind desemnarea persoanei pentru examinarea pricinilor de 

încuviinţare a adopţiei; 

- Comisia de expertiză şi ordonarea documentelor Judecătoriei Ciocana mun. 

Chişinău; 

- Membru al grupului de lucru pentru achiziţii publice - ordin nr. 42-a din 06 

iunie 2016;  

- Comisia privind stabilirea vechimii în muncă.  

          Astfel, acest indicator este estimat cu punctajul 6. 

   Judecătorul Vladislav Clima posedă cunoștințe înalte în domeniul 

tehnologiilor informaționale, aplicând în activitatea sa programele MS Word, 

Excel, navigând pe internet, utilizează Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și asigură înregistrarea audio a ședințelor de judecată prin 

intermediul Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată SRS 

”Femida”. Totodată, la materialele dosarului a fost anexat certificatul nr. 435/2-285 

din 31 octombrie 2018, eliberat de Președintele Curții de Apel Chișinău, Ion 

Pleșca, prin care se confirmă faptul că, domnul Vladislav Clima, judecător în 

cadrul Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău, a participat în luna februarie a 

anului 2018 la instruirea organizată de managerul Programului de Gestionare a 

Dosarelor al Curții de Apel Chișinău – pentru versiunea PIGD v4.1.  

  Concomitent, la materialele dosarului a fost anexat certificatul din 17 august 

2018, eliberat de DAAC SYSTEM Integrator, din care se atestă faptul că, domnul 



Veaceslav Clima a absolvit cursurile de instruire Microsoft Office 2016, în 

perioada 16-17  august 2018, cu durata de 16 ore academice. 

   La acest capitol, indicatorul este apreciat cu punctajul 6. 

   Conform Notei informative prezentate pe judecătorul Vladislav Clima, la 

compartimentul hotărâri, sentințe şi încheieri menținute din cele contestate:  

  în calitate de judecător la Judecătoria Ciocana: 

-  în anul 2015 au fost contestate în total 119 hotărâri, sentințe și încheieri, 

fiind menținute 94, ceea ce constituie 78,99%; 

-  în anul 2016 au fost contestate în total 100 hotărâri, sentințe și încheieri, 

fiind menținute 76, ceea ce constituie 76%; 

-  în anul 2017 au fost contestate în total 27 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind 

menținute 24, ceea ce constituie 88,88%. 

în calitate de judecător la Curteade Apel Chișinău: 

-  în anul 2017 au fost contestate în total 15 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind 

menținute 14, ceea ce constituie 93,33%; 

-  în anul 2018 au fost contestate în total 47 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind 

menținute 41, ceea ce constituie 87,23%. 

    În acest context, indicatorul respectiv este estimat cu punctajul 9. 

    Informația privind hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate 

este următoarea: 

    în calitate de judecător la Judecătoria Ciocana: 

-  în anul 2015, din 452 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 7,07%;  

-  în anul 2016, din 403 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 6,20%; 

-  în anul 2017, din 63 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 4,76%. 

   în calitate de judecător la Curteade Apel Chișinău: 

-  în anul 2017, din 338 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 0,88%; 

-  în anul 2018, din 279 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 2,15%. 

  Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 4. 

   Privind claritatea expunerii și calitatea motivării hotărârilor/sentințelor/ 

încheierilor, s-a constatat că, motivarea hotărârilor se efectuează la un nivel foarte 

înalt, conținutul hotărârilor emise atestă o expunerea consecventă şi coerentă a 

conţinutului faptologic, terminologia juridică fiind utilizată corect. 

   Respectiv, acest indicator este estimat cu punctajul 9. 

   Cu referire la organizarea activității profesionale, se reţine că  judecătorul 

Vladislav Clima îşi exercită obligaţiile de serviciu demonstrând abilităţi 

profesionale corespunzătoare, respectă etica profesională, asigură apărarea 

drepturilor, libertăților, onoarei și demnității persoanelor, își desfășoară munca în 

conformitate cu cerinţele legii privind înfăptuirea justiţiei, asigură interpretarea şi 

aplicarea uniformă și coerentă a legislaţiei.  

          Indicatorul dat este apreciat cu punctajul 9. 

   Conform datelor Institutului Național al Justiției și a informației prezentate, 

în perioada evaluată, judecătorul Vladislav Clima a acumulat 181 ore de instruire 

profesională continuă. 



          Deci, indicatorul vizând formarea profesională a judecătorului este estimat 

cu punctajul 4. 

   Judecătorul Vladislav Clima, respectă întocmai principiile și exigențele eticii 

profesionale. Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în 

perioada evaluată, au fost înregistrate 10 sesizări, care ulterior au fost respinse. 

           Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 7.  

    Pe parcursul activității, judecătorul Vladislav Clima nu a comis fapte 

compromițătoare, a respectat normele Codului de etică a judecătorului.  

           Prin urmare, indicatorul privind reputația profesională este estimat cu 

punctajul 7.  

    În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de 

raportare, în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost intentate proceduri 

disciplinare, respectiv, acest indicator este aprerciat cu punctajul 0.  

    Hotărâri adoptate de judecătorul Vladislav Clima şi care au constituit obiect 

de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate. 

           Prin urmare, indicatorul dat este estimat cu punctajul 0.  

    Astfel, în rezultatul desfășurării procedurii de evaluare a performanţelor, 

judecătorul Vladislav Clima a acumulat, în final, 87 de puncte. 

    În baza celor expuse, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor 

pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 22, 

23 şi 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

    Se acordă judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul „excelent”. 

    Hotărârea poate fi atacată la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 

10 zile lucrătoare de la data adoptării, prin intermediul Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor.  

 

      

 

             Preşedintele ședinței                                                   Oleg Sternioală 

            

 

 

             Membrii Colegiului                                                    Iurie Diaconu 

            

                                                                                                 Nelea Budăi 

                                                   

                                                 Ion Talpa 

 

                                                                                                 Oxana Rotari 

 

 


