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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
JUDECĂTORILOR

în componenţă:
Preşedintele ședinței

Oleg Sternioală

membrii Colegiului

Iurie Diaconu
Nelea Budăi
Ion Talpa
Dumitru Gherasim
Oxana Rotari

examinând, în şedinţă publică, materialele privind evaluarea performanţelor
judecătorului Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (sediul Vulcănești), inițiată
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 154 din 05.07.2012
privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Colegiul de
evaluare,
CONSTATĂ:
Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 470/22 din
23 octombrie 2018 materialele, în privința judecătorului Igor Botezatu de la
Judecătoria Comrat (sediul Vulcănești), au fost remise la Colegiul de evaluare a
performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii
depuse pentru promovare în funcție la o instanță ierarhic superioară.
În acest sens, Colegiul reține faptul că, prin Decretul Președintelui
Republicii Moldova nr. 295-VI din 23 septembrie 2011, domnul Igor Botezatu, a
fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești, pe un termen de 5 ani,
iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2273-VII din 12 august
2016 - în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.
Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 54-VIII din 27
ianuarie 2017, domnul Igor Botezatu a fost numit în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Comrat, pe un termen de 4 ani.

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 Igor Botezatu, stabilind următoarele.
Rata de soluționare a dosarelor, potrivit Notei informative prezentate, atestă
că judecătorul Igor Botezatu:
fiind judecător de drept comun:
- în anul 2016 a examinat 432 cauze din 554 repartizate, ceea ce constituie
77,97%;
- în anul 2017 a examinat 349 cauze din 520 repartizate, ceea ce constituie
67,11%;
- în anul 2018 (9 luni) a examinat 239 cauze din 483 repartizate, ceea ce
constituie 49,48%.
Judecător de instrucție:
- în anul 2016 a examinat 159 cauze din 160 repartizate, ceea ce constituie
99,37%;
- în anul 2017 a examinat 227 cauze din 227 repartizate, ceea ce constituie
100%;
- în anul 2018 (9 luni) a examinat 181 cauze din 182 repartizate, ceea ce
constituie 99,45%.
Reieșind din numărul dosarelor soluționate în perioada evaluată, acest
indicator este apreciat cu punctajul 8.
Conform datelor extrase din PIGD, în perioada 2016 – 2018, judecătorul Igor
Botezatu nu a încălcat termenii rezonabili la judecarea cauzelor aflate în procedură.
Totodată, a avut în procedură, mai mult de 12 luni, în anul 2016 – 1 cauză
civilă și 1 cauză penală, în anul 2017 – 2 cauze civile și 1 cauză penală, iar în 2018
– 4 cauze civile și 12 cauze penale și mai mult de 24 luni, în anul 2018 – 2 cauze
civile și 1 cauză penală. Depășirea termenului 36 de luni în examinarea cauzelor,
nu au fost înregistrate. Aflarea în procedură a dosarelor respective o perioadă mai
îndelungată, se datorează complexității și numărului de părți implicate în proces.
Prin urmare, indicatorul privind respectarea termenelor rezonabile în procesul
de înfăptuire a justiției este estimat cu punctajul 8.
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 anul 2016 s-au publicat 305 hotărâri din 432 de cauze examinate, în
anul 2017 – s-au publicat 183 hotărâri din 349 de cauze examinate, în anul 2018 –
s-au publicat 162 hotărâri din 239 de cauze examinate. Deoarece judecătorul Igor

Botezatu a exercitat și atribuțiile judecătorului de instrucție, încheierile adoptate în
acest sens nu au fost publicate pe portalul unic al instanțelor judecătorești.
Respectiv, indicatorul privind respectarea termenelor de redactare a
hotărârilor este apreciat cu punctajul 8.
În perioada anilor 2016 – 2018, judecătorul Igor Botezatu a îndeplinit și alte
atribuții stabilite prin lege. Astfel, în perioada menționată, a condus practica unui
student ai facultății de drept din cadrul instituțiilor de studii superioare naționale.
De asemenea, în perioada supusă evaluării a desfășurat și activitate didactică
fiind lector universitar prin cumul în cadrul Universității de Stat din Comrat,
precum și, Universității de Stat din Cahul, în bază de contract.
Totodată, judecătorul evaluat a fost desemnat pentru participare în calitate de
președinte al Comisiei pentru examenul de licență la specialitatea de “Drept” și
președinte al Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master la
Universitatea de Stat din Cahul, precum și, a fost membru al Comisiei pentru
examenul de licență la specialitatea de “Drept” la Universitatea de Stat din Comrat.
Pe parcursul anului universitar 2016-2017 a coordonat 5 teze de master la US
Cahul, iar pe parcursul anului universitar 2015-2016 și anului universitar 20162017 a coordonat 2 teze de licență și 2 teze de master la US Comrat.
Concomitent, în perioada de raportare judecătorul Igor Botezatu a fost
preşedintele a mai multor comisii, grupuri de lucru, și anume:
- Președintele comisiei privind nimicirea documentelor de arhivă a
Judecătoriei Vulcănești;
- Președintele comisiei privind nimicirea a buletinelor de vot;
- Președintele comisiei de inventariere a bunurilor materiale a Judecătoriei
Vulcănești;
- Președintele comisiei de stabilirea volumului de lucru neexecutat;
- Președintele comisiei de primirea lucrărilor de construcție finisate;
- Președintele comisiei de lucru pe cadre;
- Președintele grupului de lucru cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Judecătoriei Comrat;
- Președintele comisiei pentru situații de urgență a Judecătoriei Comrat;
- Președintele grupului de lucru privind desfășurarea menegmentului financiar
intern și control a Judecătoriei Comrat pentru anul 2016;
- Președintele comisiei de specialitate;
- Președintele comisiei de concurs;
- Președintele comisiei de specialitate și inventariere a arhivei a Judecătoriei
Comrat (sediul central), (sediul Ceadîr-Lunga) și (sediul Vulcănești);
- Președintele comisiei privind stabilirea și casarea bunurilor materiale și
mijloacelor fixe a Judecătoriei Comrat (sediul central);

- Președintele comisiei privind stabilirea și casarea bunurilor materiale și
mijloacelor fixe a Judecătoriei Comrat (sediul central), (sediul CeadîrLunga) și (sediul Vulcănești);
- Președintele comisiei referitor la stabilirea și casarea pieselor auto a
autoturismului de servit a Judecătoriei Comrat (sediul central), (sediul
Ceadîr-Lunga) și (sediul Vulcănești);
- Președintele comisiei disciplinare;
- Președintele comisiei de inventariere a Judecătoriei Comrat (sediul central);
(sediul Ceadîr-Lunga) și (sediul Vulcănești);
- Președintele grupului de lucru privind examinarea ofertelor de prețuri a
Judecătoriei Comrat pentru anul 2018;
- Președintele comisiei privind evidența și estimarea cadourilor simbolice;
- Președintele comisiei cu privire la stabilirea vechimii de muncă ale
funcţionarilor publici din cadrul Judecătoriei Comrat.
De asemenea, în perioada supusă evaluării judecătorul Igor Botezatu a
exercitat funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat (sediul Vulcănești),
precum și, a întocmit generalizări a practicii judiciare după cum urmează:
în perioada anului 2016:
- datele statistice privind examinarea cauzelor legate de violenţa în familie,
conform art. 2011 CP pe parcursul anilor 2014 şi 2015;
- informaţia privind numărul persoanelor, care au fost lipsite de capacitatea de
exerciţiu prin hotărârea judecătorească definitivă şi numărul persoanelor,
care au fost restabilite în capacitatea de exerciţiu, pentru anii 2005-2015;
- datele statistice pentru anii 2013-2015 pe dosare civile şi penale;
- datele statistice pentru anii 2011-2015 cu referire la numărul cauzelor de
comiterea infracţiunii pe art. 2011 CP RM;
- informaţia cu privire la dosare cu faptele de discriminare, pentru perioada
anilor 2013-2015;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii judecătoriei
Vulcănești pentru 3 luni ale anului 2016;
- datele statistice pentru anii 2015 şi perioda ianuarie –aprile 2016, cu privire
la numărul sentinţelor de condamnare care au fost casate de instanţa de apel
cu pronunţarea decizie de achitare a inculpatului;
- informaţia privind măsura specială de investigaţie – interceptarea şi
înregistrarea comunicărilor pentru anul 2015;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii judecătoriei
Vulcănești pentru 6 luni ale anului 2016;
- informaţia privind dosarele, care la data de 01.07.2016 se aflau pe rol mai
mult de 36 de luni;

- datele statistice privind dosarele penale în baza art. 324, 325, 326, 327, 333,
334, 3302 CP RM;
- informaţia despre cauzele examinate de către instanţa de judecată pentru
perioda aniilor 2011- iulie 2016 în baza Legii nr. 87 din 21.04.2011;
- datele statistice privind cauzele penrtu anii 2013-2016 în privinţa torturii în
temeiul Legii nr. 1545 din 25.02.1998;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii judecătoriei
Vulcănești pentru 9 luni ale anului 2016;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii judecătoriei
Vulcănești pentru anul 2016;
- date statistice pentru perioada 2013-2015 privind numărul persoanelor
condamnate în care victima este minor;
- datele statistice pentru perioda 2014-2015 privind demersurile de autorizare
a interceptărilor telefonice;
- datele statistice pentru perioda 2011-februarie 2016 privind arestul
prevenetiv.
în perioada anului 2017:
- datele privind durata de recupere a prejudiciului cauzat de produsele şi
serviciile necorespunzătoare;
- informaţia cu privire la dosare încheiate în anul 2016 privind condamnarea
din sectorul justiţiei pentru act de corupţie;
- datele statistice cu privire la cauze examinate conform art. 264/1 CP RM şi
art. 233 CC RM pentru perioada anilor 2015-2016;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii judecătoriei
Vulcănești pentru 6 luni ale anului 2017;
- informaţia privind cauze civile privind protecţia mediului înconjurător
pentru anii 2014-2016;
- informaţie privind cauze penale în privinţa cetăţenilor Republicii
Tadjikistan;
- informaţia privind dosare examinate în 2011-2015 penale 2011 CP RM şi 781
CC RM;
- informaţia pe dosare penale;
- datele statistice privind persoane cu dezabilităţi psiho-sociale, jefuite de
rude, cu acordul tacit al justiţiei;
- Nota informativă privind înfăptuirea justiției de judecătorii Judecătoriei
Vulcănești pentru anul 2017.
În perioada supusă evaluării, în cadrul instanţei de judecată, a fost implicat
în procesul de elaborare a actelor normative înaintînd propuneri cu privire la
modificarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice

naționale a cauzelor judiciare civile, penale și contravenționale și Nomenclatorului
gradelor de complexitate, parte componentă a Regulamentului.
Astfel, acest indicator este estimat cu punctajul 6.
Judecătorul Igor Botezatu 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, portivit
Dimplomei de studii Seria E nr. 006897 din 11 iunie 1992, anexată la materialele
dosarului, se atestă că, domnul Igor Botezatu, a absolvit Facultatea finanțe, credit
și monedă, specializarea organizarea prelucrării mecanizate a informației
economice din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.
La acest capitol, indicatorul este apreciat cu punctajul 6.
Conform Notei informative prezentate pe judecătorul Igor Botezatu, la
compartimentul hotărâri, sentințe şi încheieri menținute din cele contestate:
fiind judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 43 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind
menținute 29, ceea ce constituie 67,44%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 20 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind
menținute 9, ceea ce constituie 45%;
- în anul 2018 (9 luni) au fost contestate în total 5 hotărâri, sentințe şi
încheieri, fiind menținute 5, ceea ce constituie 100%.
Judecător de instrucție:
- în anul 2016 au fost contestate în total 8 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind
menținute 4, ceea ce constituie 50%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 11 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind
menținute 6, ceea ce constituie 54,54%;
- în anul 2018 (9 luni) nu au fost contestate careva hotărâri, sentințe sau
încheieri.
În acest context, indicatorul respectiv este estimat cu punctajul 7.
Informația privind hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
este următoarea:
fiind judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 432 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost
casate, ceea ce constituie 3,24%;
- în anul 2017, din 349 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost
casate, ceea ce constituie 3,15%.
- în anul 2018 (9 luni), din 239 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri
au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție:

- în anul 2016, din 159 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost
casate, ceea ce constituie 2,51%;
- în anul 2017, din 227 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost
casate, ceea ce constituie 2,20%;
- în anul 2018 (9 luni), din 181 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri
au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 5.
Privind claritatea expunerii și calitatea motivării hotărârilor/sentințelor/
încheierilor, s-a constatat că, motivarea hotărârilor se efectuează la un nivel 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 8.
Cu referire la organizarea activității profesionale, se reţine că judecătorul Igor
Botezatu 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 Igor Botezatu a acumulat 168 ore de instruire
profesională continuă.
Deci, indicatorul vizând formarea profesională a judecătorului este estimat
cu punctajul 4.
Judecătorul Igor Botezatu, respectă întocmai principiile și exigențele eticii
profesionale. Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în
perioada evaluată, au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.
Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 7.
Pe parcursul activității, judecătorul Igor Botezatu 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 Igor Botezatu nu au fost intentate proceduri
disciplinare, respectiv, acest indicator este aprerciat cu punctajul 0.
Hotărâri adoptate de judecătorul Igor Botezatu 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 Igor Botezatu a acumulat, în final, 83 de puncte.

În baza celor expuse, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor,
conform prevederilor 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 Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (sediul
Vulănești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor,
calificativul „foarte bine”.
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.
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