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 examinând în ședință publică procedura de evaluare în privința președintelui 

Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, inițiată în temeiul prevederilor art. 

13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 privind selecția, evaluarea 

performanțelor și 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. 

Astfel, în conformitate cu prevederile 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, activitatea președinților instanțelor judecătorești este evaluată de Colegiul de 

evaluare în baza criteriilor de evaluare care vizează capacitățile de conducere, 

control și comunicare. 



Reieșind din normele legale, analizând rezultatul verificării activității, 

înscrisurile atașate și informațiile prezentate, Colegiul de evaluare a stabilit 

următoarele. 

Domnul Alexandru Gheorghieș, face parte din corpul magistraților începând 

cu 26 noiembrie 2002, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 978-III, 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, a 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.  

  La 19 mai 2015, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 374/16, i s-a conferit 

gradul I de calificare. 

  Prin Hotărârea Plenului CSM, i-a fost decernată „Diploma de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii”. 

  Pentru merite remarcabile la înfăptuirea Justiţiei, d-lui Alexandru 

Gheorghieş i-a fost conferită distincţia Asociaţiei Judecătorilor din Republica 

Moldova. 

  La 21 iunie 2013, i s-a conferit gradul ştiinţific de doctor în drept. 

  Magistratul Alexandru Gheorghieș îndeplineşte atribuţiile de preşedinte al 

Curţii de Apel Bălţi începând cu anul 2012 până în prezent, exercitând două 

mandate consecutive. În perioada dată a fost suspendat pentru opt luni, în legătură 

cu exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.  

  În funcţia de președinte, dumnealui a demonstrat calităţi şi aptitudini ale 

unui manager de succes.  

  În anul 2018, în cadrul Curţii de Apel Bălţi, în calitate de instanţă pilot, au 

fost implementate cu succes proiectele privind Susținerea pentru Consolidarea unui 



sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova, Testarea și lansarea în 

utilizarea sistemului de video conferință, Cadrul Internațional de Excelență 

Judecătorească. 

Astfel, indicatorul respectiv este apreciat cu punctajul 8. 

Activând în funcția de președinte al Curţii de Apel Bălţi, dânsul nu a avut  

încălcări la gestionarea bugetului, care în perioada respectivă a fost executat 

integral, mijloacele financiare fiind gestionate eficient, fiind asigurată buna 

funcţionare a instanţei.  

Majoritatea obiectivelor stabilite pe parcursul acestor ani au fost atinse cu 

succes, fapt stabilit, fiind comparate rezultatele aferente planificării şi concomitent, 

executării bugetului instanţei pentru fiecare an separat. Spre exemplu, în anul 2016  

planul bugetului a constituit  17.383,6 mii lei, fiind executat cu 17.269,3 mii 

(99,34%), în anul 2017  planul bugetului a constituit 18.734,9 mii lei şi s-a 

executat cu 18.675,7 mii (99,68%), iar în anul 2018 planul bugetului a constituit  

20.403,5 mii lei fiind executat cu 20.291,6 mii lei (99,45%). Restanțe/datorii nu au 

fost înregistrate. 

Reieșind din cele constatate, indicatorul dat este evaluat cu punctajul 6. 

Alexandru Gheorghieş asigură şi susţine pregătirea profesională a 

judecătorilor din instanţa pe care o conduce. Astfel, în perioada anilor 2016-2018, 

judecătorii au acumulat mai multe ore decât minimumul necesar.  

Totodată, dumnealui pledează pentru petrecerea orelor de instruire în edificiul 

instanţei de apel, astfel facilitând participarea judecătorilor, atât a curţii de apel cât 

şi din judecătoriile din circumscripție, la seminarele dorite, fără a fi nevoiţi să 

parcurgă o distanţă semnificativă până în capitală. 

Tot la acest capitol urmează de remarcat şi vizitele judecătorilor din Curtea de 

Apel Bălţi la judecătoriile din circumscripţie, fiind asigurată asistenţa metodică a 

judecătoriilor din instanţele de fond. 

Este menționată și tendinţa d-lui Alexandru Gheorghieş de a ridica nivelul 

profesional al judecătorilor şi angajaţilor instanţei prin asigurarea a schimbului de 

bune practici atât cu instanţele judecătoreşti din Republica Moldova cît şi cu cele 

de peste hotare, astfel, fiind încheiat Acordul de colaborare cu Curtea de Apel Iaşi, 

România. 

 O atenţie sporită preşedintele acordă pregătirii profesionale a personalului 

instanţei, fiecare  funcţionar debutant în special şi funcţionarii publici din instanţă 

participă la seminare organizate de INJ şi de administraţia curţii de apel, ultimele 

au un caracter sistematic şi contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii 

activităţilor de serviciu îndeplinite de către angajaţii instanţei. 

Prin urmare, indicatorul respective este estimate cu punctajul 4. 

Verificând modul în care activează cancelaria și administratorul de instanță, s-

a constatat că, Curtea de Apel Bălţi posedă în cadrul Direcţiei evidenţă şi 

documentare procesuală un personal calificat, amabil, care oferă informaţia 

solicitată justiţiabililor şi persoanelor interesate,  în mod operativ şi în limba 

solicitată. 

În urma reparaţiilor efectuate, Curtea de Apel Bălţi a devenit o instanţă 

modernă, dotată cu tehnica şi mobilierul necesar pentru o bună funcţionare. 



În cadrul instanţei, anual se desfăşoară sondaje de opinie pentru a stabili 

gradul de satisfacţie a vizitatorilor instanţei, în urma cărora administraţia instanţei 

a stabilit că, judecătorii Curţii de Apel Bălţi se caracterizează prin politeţe şi 

respect faţă de participanţi, o opinie pozitivă a fost exprimată şi faţă de 

comportamentul angajaţilor instanţei, indicând că au primit de la angajaţi toate 

informaţiile necesare şi în timp rezonabil, în incinta instanţelor sunt suficiente 

indicatoare clare care îi ajută să se orienteze şi că e destul de uşor să găsească totul 

de ce au nevoie, s-au simţit în siguranţă în incinta instanţei şi sunt mulţumiţi de 

condiţiile create. 

       Astfel, indicatorul dat este apreciat cu punctajul 8. 

       La fel, în cadrul Curţii de Apel Bălţi se utilizează cu succes Programul Integrat 

de Gestionare a Dosarelor (PIGD), prin intermediul căruia dosarele se repartizează 

automat în mod aleatoriu, concomitent înregistrării acestora de către Secţiile 

Direcţiei Evidenţă şi Documentare procesuală din cadrul curții. 

În acest sens, preşedintele curții, împreună cu şeful secretariatului, verifică 

constat corectitudinea acţiunilor înregistrate în PIGD, respectiv fiecare dosar 

parvenit în curte fiind înregistrat la timp şi repartizat aleatoriu. 

Respectiv, acest indicator este estimat cu punctajul 7. 

  La moment, instanţa dispune de 7 săli de şedinţă, comparativ cu anul 2012 

când erau doar 5, toate fiind dotate cu Sistemul de înregistrare audio SRS 

„Femida”, iar în cazuri excepţionale sunt utilizate 2 reportofoane. Procentajul 

şedinţelor de judecată înregistrate de Curtea de Apel Bălţi, în anii 2016-2018, este 

de 100%.   

 Toate hotărârile cu caracter public sunt publicate pe pagina web a instanţei de 

judecată, în conformitate cu actele normative în vigoare.  

Pagina web a instanţei conţine informaţie actuală despre activitatea curții, 

datele de contact, funcţii vacante, anunţuri, şedinţele judecătorești planificate ş.a. 

Datorită introducerii la timp a informaţiei despre dosar, justiţiabilii află, inclusiv  

electronic, informaţia necesară despre cauza la care participă. 

Astfel, indicatorul respectiv este evaluat cu punctajul 7. 

  Informaţia despre şedinţele de judecată este publicată pe pagina web a doua 

zi de la stabilirea datei şi orei şedinţei. Rezultatele şedinţelor de judecată sunt 

fixate în PIGD, datele respective se verifică lunar, lacunele fiind înlăturate.  

  Mai mult, la finele zilei, grefierii prezintă în Direcţia documentare şi 

evidenţă procesuală listele şedinţelor de judecată cu indicarea rezultatelor, astfel 

cei interesaţi pot afla informaţia respectivă şi prin intermediul Secţiei civile sau 

penale a Direcţiei nominalizate. 

Deci, acest indicator este apreciat cu punctajul 3. 

Privind transmiterea în termen a plângerilor despre comportamentul 

judecătorilor către Consiliului Superior al Magistraturii, nu s-au constatat abateri. 

Prin urmare, indicatorul respectiv este estimat cu punctajul 0.  

  În cadrul Curţii de Apel Bălţi activează Direcţia sistematizare, generalizare a 

practicii judiciare şi relaţii publice, a căror note informative elaborate în baza 

deciziilor emise de instanţă sunt discutate la adunările judecătorilor, cu scopul de a 

unifica practica judiciară.  



  Ulterior, notele informative sunt publicate pe pagina web a instanţei şi  

expediate prin poşta electronică instanţelor din circumscripţie pentru informare. 

  Astfel, ndicatorul respectiv este evaluat cu punctajul 5. 

  Magistratul Alexandru Gheorghieş este un conducător înalt apreciat de 

colaboratorii instanţei, datorită calităţilor sale reuşind să devină forţa motrice în  

colectiv. 

  Fiind o persoană responsabilă, a creat o imagine pozitivă a instanţei ce o 

conduce şi a întregului sistem judecătoresc, participând la un şir de conferinţe, 

mese rotunde, în care erau implicaţi atît cetăţeni din Republica Moldova cât şi 

cetățeni străini, atât în calitate de președinte a instanței cât și ca membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În acest context, indicatorul respectiv este apreciat cu punctajul 6. 

Exercitând atribuțiile de președinte al Curții de Apel Bălți, d-nul Alexandru 

Gheorghieş a manifestat și capacitatea de motivare a personalului, efectuând 

periodic analiza sectoarelor de activitate a instanței, în urma cărora au fost relevate 

rezultate pozitive și identificați factorii de motivare a personalului, ceea ce a 

asigurat coeziunea colectivului, a determinat dezvoltarea colaborării între colegi, 

sporirea încrederii și eliminarea barierelor psihologice din activitatea personalului. 

Datorită capacităţii de motivare a personalului instanţei, dânsul reuşeşte să 

mobilizeze colectivul din cadrul instanţei, pentru îndeplinirea la timp şi eficient al 

obligaţiilor de serviciu, or, anume în aşa fel termenul de examinare a dosarelor şi 

calitatea actului de justiţie este într-o corelaţie permanentă. 

Datorită îmbunătăţirii mediului ambiant în care îşi desfăşoară activitatea 

funcţionarii din cadrul curții, au fost efectuate un şir de concursuri fiind acoperite 

funcţiile vacante de grefier şi asistenţi.   

Astfel, acest indicator este estimat cu punctajul 6. 

Curtea de Apel Bălți, actualizează permanent informația pe portalul 

instanțelor judecătorești cu privire la activitatea instanței, datele de contact, 

organizarea autorității, ședințele judecătorești planificate, etc. Datorită introducerii 

la timp a informației despre dosar, justiţiabilii află informația necesară despre 

cauza la care participă în cel mai scurt timp.  

D-nul Alexandru Gheorghieş se implică activ în administrarea instanţei, 

fiind preşedinte, membru sau iniţiatorul comisiilor şi grupurilor de lucru create în 

cadrul Curții de Apel Bălți. 

  Spiritul de iniţiativă al d-lui Alexandru Gheorghieş îl situează printre primii 

preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti din ţară, care acordă atenţie dezvoltării 

culturii juridice a populaţiei şi a tinerii generaţii, în special, începând cu anul 2010, 

când a fost organizat primul proces simulat cu ocazia “Zilei Europene a Justiţiei 

Civile”. Asemenea evenimente au avut loc semestrial, astfel, sute de elevi şi tineri 

au vizitat Curtea de Apel Bălţi, toţi fiind informaţi privind modul de organizare a 

sistemului judecătoresc şi cum îşi pot apăra drepturile şi libertăţile pe cale legală. 

  Prin urmare, indicatorul respectiv este apreciat cu punctajul 6. 

  Astfel, în rezultatul desfășurării procedurii de evaluare, președintele Curții 

de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieş, a acumulat, în total, 67 de puncte. 

 



 

În baza celor expuse, Colegiul de Evaluare călăuzindu-se de prevederile art. 

22, 23 şi 24 din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 cu privire la selecția, evaluarea 

performanțelor şi cariera judecătorilor,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Se acordă președintelui Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieş, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor 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 

 

 


