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22 martie 2019                                                                      mun. Chișinău  

 

 

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 Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți, 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. 38/3 din 05 februarie 

2019, toți judecătorii din instanțele naționale vor fi supuși procedurii de evaluare 

ordinară. 

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

Moldova nr. 978-III din 26 noiembrie 2002, domnul Alexandru Gheorghieș a fost 

numit în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni, pe un termen de 5 ani. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 818-IV din 25 

octombrie 2006, și respectiv nr. 684/V din 24 decembrie 2010, este numit în 

funcția de președinte al Judecătoriei Glodeni, pentru două mandate a cîte 4 ani 

fiecare. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1310-IV din 26 

septembrie 2007, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului 

de vârstă, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.98-VII din 31 mai 

2012, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. 

 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 102-VII din 01 

iunie 2012, și respectiv nr. 2393/VII din 17 iulie 2016, a fost numit în funcția de 

președinte al Curții de Apel Bălți, pentru două mandate a cîte 4 ani fiecare. 



  La Adunarea Generală a Judecătorilor din 21 octombrie 2016, a fost ales în 

calitate de membru al Colegiului pentru Selecție și Cariera Judecătorilor. 

Prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Judecătorilor din 20 octombrie 

2017, fost ales membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii din 

partea judecătorilor curților de apel, pentru un mandat de 4 ani. 

  Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017, a fost 

dispusă detașarea judecătorului Alexandru Gheorghieș, pentru exercitarea 

mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 16 

martie 2018. 

   Potrivit Hotărârii Plenului nr. 450/21 din 16 octombrie 2018, i-a fost încetat 

mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 17 

octombrie 2018.  

  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 Alexandru Gheorghieș, stabilind următoarele. 

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

că judecătorul vizat: 

-   în anul 2016 a examinat 140 cauze din 188 repartizate, ceea ce constituie 

74,46%; 

-   în anul 2017 a examinat 149 cauze din 171 repartizate, ceea ce constituie 

87,13%; 

-   în anul 2018 a examinat 15 cauze din 27 repartizate, ceea ce constituie 

55,55%. 

   Reieșind din numărul dosarelor soluționate în perioada evaluată, acest 

indicator este apreciat cu punctajul 8. 

   Conform datelor extrase din PIGD, în perioada 2016 – 2018, nu au fost 

încălcați termenii rezonabili la judecarea cauzelor aflate în procedură. 

  Totodată, s-a stabilit că persoana evaluată, a avut în procedură, mai mult de 

12 luni, în anul 2016 – 1 cauză civilă, în anul 2017 – 1 cauză civilă, mai mult de 24 

luni, în anul 2017 – 2 cauze civile și mai mult de 36 luni, în anul 2016 – 1 cauză 

civilă, iar în anul 2017 – 1 cauză civilă. 

  Prin urmare, indicatorul privind respectarea termenelor rezonabile în 

procesul de înfăptuire a justiției este estimat cu punctajul 9. 

  Termenul legal de redactare a hotărârilor și de publicare a acestora pe pagina 

web, este respectat. Astfel, în rezultatul verificării portalului instanțelor 

judecătorești, s-a constatat că au fost publicate: în anul 2016 s-au publicat 140 

hotărâri din 140 de cauze examinate, în anul 2017 – s-au publicat 149 hotărâri din 

149 de cauze examinate, în anul 2018 – s-au publicat 15 hotărâri din 15 de cauze 

examinate. 

  Respectiv, indicatorul privind respectarea termenelor de redactare a 

hotărârilor este apreciat cu punctajul 8. 

    În perioada anilor 2016 – 2018, Alexandru Gheorghieș a îndeplinit și alte 

atribuții stabilite prin lege.  

    A condus practica a 2 studenți ai facultății de drept din cadrul instituțiilor de 

studii superioare naționale. 



   Din anul 2011 activează în calitate de formator la Institutul Naţional al 

Justiţiei.  

   În perioada 2013-2016 a activat în calitate de lector la Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi. 

   Este membru al Centrului pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc, fiind 

unul dintre judecătorii la iniţiativa cărora s-a creat centrul respectiv. 

   În perioada de raportare, a fost desemnat în calitate de membru a mai multor 

grupuri de lucru precum, și, a participat la diverse seminare, conferințe 

internaționale și vizite de studiu după cum urmează: 

    în perioada anului 2016: 

-   09 februarie – 29 martie 2016 a exercitat atribuțiile de membru în Comisia 

de absolvire pentru candidații la funcția de judecător, (Hotărârea CSM nr.74/3 din 

09 februarie 2016); 

-   25-27 mai 2016 a participat la seminarul international ,,Drept processual 

penal. Temei pentru întoarcerea rechizitoriului procurorului în cadrul procedurilor 

penale. Statutul și competența judecătorului de instrucție”, or. Cernăuți, Ucraina; 

-   02-03 iunie 2016 a participat la conferința internațională ,,Aplicarea 

pedepselor și discreția judiciară: Cazul Republica Moldova, organizat de Asociația 

Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii, Misiunea Norvegiană de 

Experția NORLAM și INJ; 

-   28-29 iunie 2016 a participat la cea de-a două rundă a Grupurilor de lucru 

din cadrul Proiectului pentru Dialogul Regional privind Reforma Judiciară în 

Țările Parteneriatului Estic (Hotărârea CSM nr. 445/19 din 21 iunie 2016); 

-   16 septembrie 2016 a participat la trainingul cu genericul ,,Codul de Etică 

și Standardele Anticorupție”, organizat de Proiectul finanțat de UE ,,ATRECO” și 

CSM; 

-   14 octombrie 2016 a participat la atelierul de lucru ,,Sistemul răspunderii 

disciplinare a judecătorilor din Republica Moldova” – procedura și abaterile 

disciplinare”; 

-   03-04 noiembrie 2016 a participat la Conferința Internațională cu genericul 

,,Asigurarea uniformității practicii judiciare-sarcina curților supreme” desfășurată 

la Curtea Supremă de Justiție; 

-   05-09 decembrie 2016, a fost desemnat pentru participare la vizita de studiu 

privind schimbul de experiență în domeniul contenciosului administrativ, care s-a 

desfășurat la Bonn, Germania; 

-   prin Hotărârea CSM nr. 923/37 din 20 decembrie 2016 a fost desemnat în 

calitate de Membru al Grupului de lucru, referitor la elaborarea Studiului privind 

încrederea în sistemul judecătoresc. 

    în perioada anului 2017: 

-   17 februarie 2017, a participat la seminarul ,,Cooperarea judiciară 

internațională în materie penală, civilă și comercială”, Iași, România; 

-   19-22 februarie 2017, a participat la vizita de lucru cu genericul ,,Stabilirea 

unei metodologii de divizare a sarcinilor între judecător și secretariatul/ personalul 

instanței judecătorești”, eveniment care a avut loc în România; 

-   potrivit ordinului nr. 19 V din 27 martie 2017 a fost numit responsabil 

pentru acordarea asistenței metodice judecătoriilor din Circumscripția Curții de 

Apel Bălți; 



-   03-07 aprilie 2017 a participat la vizita de lucru organizată în cadrul 

proiectului privind stabilirea unei metodologii de divizare a sarcinilor între 

judecător și secretariatul/personalul instanței judecătorești, care s-a desfășurat în 

Olanda; 

-   prin Hotărârea CSM nr. 511/23 din 18 iulie 2017 a fost desemnat în calitate 

de Membru al Grupului de lucru în vederea întreprinderii activităților de 

îmbunătățire a Programului de Gestionare a Dosarelor și identificarea 

funcționalităților pentru crearea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor; 

-   12-13 octombrie 2017 a participat la seminarul cu genericul ,,Termenul 

rezonabil în materie civilă. Gestionarea programelor informatice. Asistența 

judiciară în materie penală”, Iași, România; 

-   prin Hotărârea CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017 a fost dispusă 

detașarea judecătorului Alexandru Gheorghieș, pentru exercitarea mandatului de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 16 martie 2018; 

-   28-29 noiembrie 2017 a participat la Atelierul de lucru privind selecția, 

transferul, cariera și evaluarea judecătorilor”; 

-   07-08 decembrie 2017, a participat la seminarul cu genericul ,,Statutul 

judecătorilor în România și Republica Moldova”, Iași, România. 

    în perioada anului 2018: 

-   prin Hotărârea CSM nr. 49/3 din 23 ianuarie 2018 a fost desemnat în 

calitate de membru al Grupului de lucru pentru revizuirea actelor normative ale 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

-   16-18 mai 2018, Tîrgu Jiu, România ,,Întâlnirea Profesională a Tribunalelor 

2018” (membru CSM); 

-   07-08 decembrie 2018, Iași, România ,,Justiția în Anul Centenarului 

României Mari. Aspecte practice privind cooperarea judiciară între România și 

Republica Moldova”; 

-   13 septembrie 2018, CAB Bălți, Atelierul de lucru privind conştientizarea 

medierii, organizat de Centrul pentru Soluționarea Efectivă a Disputelor (CEDR) 

în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM); 

-   14-15 decembrie 2018, pensiunea ,,Butuceni” ,,Atelierul de lucru, organizat 

de Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii”; 

-   în cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Apel Bălţi şi 

Curtea de Apel Iaşi, la data de 17 decembrie 2018, a participat la seminarul de 

formare profesională continuă moldo-român cu privire la  “Rolul secretariatului 

instanțelor judecătorești în percepția de către populație a justiției”. 

          Astfel, acest indicator este estimat cu punctajul 6. 

   Judecătorul Alexandru Gheorghieș 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, dânsul a urmat cursul de instruire în domeniul Tehnologiilor 

Informaționale în cadrul Curții de Apel Bălți. 

   La acest capitol, indicatorul este apreciat cu punctajul 6. 

   Conform Notei informative prezentate, la compartimentul hotărâri, sentințe 

şi încheieri menținute din cele contestate:  



-  în anul 2016 au fost contestate în total 44 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind 

menținute 39, ceea ce constituie 88,33%; 

-  în anul 2017 au fost contestate în total 43 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind 

menținute 38, ceea ce constituie 88,37%; 

-  în anul 2018 nu au fost contestate careva hotărâri, sentințe şi încheieri. 

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

    Informația privind hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate 

este următoarea:  

-  în anul 2017, din 140 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 3,57%. 

-  în anul 2018, din 149 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 3,35%; 

-   în anul 2018, din 15 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 0%. 

  Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 4. 

   Privind claritatea expunerii și calitatea motivării hotărârilor/sentințelor/ 

încheierilor, s-a constatat că conținutul hotărârilor emise atestă o expunerea 

consecventă şi coerentă a conţinutului faptologic, terminologia juridică fiind 

utilizată corect. 

   Respectiv, acest indicator este estimat cu punctajul 10. 

   Cu referire la organizarea activității profesionale, se reţine că d-l Alexandru 

Gheorghieș a demonstrat abilităţi profesionale corespunzătoare, respectă etica 

profesională, 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 10. 

   Conform datelor Institutului Național al Justiției și a informației prezentate, 

în perioada evaluată, el a acumulat 128 ore de instruire profesională continuă. 

   Deci, indicatorul vizând formarea profesională a judecătorului este estimat 

cu punctajul 4. 

   Alexandru Gheorghieș, respectă întocmai principiile și exigențele eticii 

profesionale. Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința ei, în perioada 

evaluată, au fost înregistrate 15 sesizări, care ulterior au fost respinse ca 

neîntemeiate. Astfel, acest indicator este apreciat cu punctajul 7.  

   Pe parcursul activității, 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 lui nu au fost intentate proceduri disciplinare, respectiv, acest 

indicator este aprerciat cu punctajul 0.  

   Hotărâri adoptate de judecătorul Alexandru Gheorghieș 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 Alexandru Gheorghieș a acumulat, în final, 88 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 Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți, 

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 Colegiului                     /semnătura/           Oleg Sternioală 

 

     Membrii                                         /semnătura/             Iurie Diaconu 

 

                                                                /semnătura/               Nelea Budăi 

 

                                                       /semnătura/               Ion Talpa 

 

                                                                 /semnătura/                   Dumitru Gherasim 

 

                                                          /semnătura/                    Oxana Rotari 

 

 
 

 

 


