
H O T A R I R E

05 aprilie2013
nr. 2/1

mun. Chi§inau

Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecatorilor
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii

in componenfa:
Pres.edint.ele Colegiului Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

A examinat in §edinfa publica procedura de evaluare in privinja judecatorului
Judecatoriei Cahul, Nina Veleva, declan§ata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din
Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea performantelor §i cariera
Judecatorilor §i anume "numirii in funcfte pina la atingereaplafonului de virstd",

Colegiul de Evaluare,
A C O N S T A T A T :

Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/6 din 12.02.2013, in legatura
cu expirarea imputernicirilor judecatorului Judecatoriei Carrul, Nina Veleva, catre Colegiul
de Evaluare au fost remise materialele in privin^a dumneaiei in vederea evaluarii
performantelor judecatorului in mod extraordinar.

In conformitate cu criteriile §i indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la criteriile,
indicatorii §i procedura de evaluare a performantelor Judecatorilor, adoptat prin hotarirea
CSM nr. 212/8 din 05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a Performantelor
Judecatorilor, au efectuat verificarea activitatii judecatorului Nina Veleva.

Analizind rezultatul verificarii activita^ii judecatorului, nota informativa a pre§edintelui
instan^ei, inscrisurile ata§ate §i informa^iilor prezentate, Colegiul de Evaluare refine
urmatoarele:

1. (pet 9.1 din Regulament) Rata de solufionare a dosarelor:
Rata de solu^ionare a dosarelor din numarul total al dosarelor repartizate spre examinare

judecatorului N. Veleva, pentru perioada anilor 2008-2012, constituie 82,58%. Respectiv,
pentru perioada anilor 2008-2012 din totalul de 3153 de cauze repartizate au fost examinate
2604 de cauze.

Reies.ind din rata de solu^ionare a dosarelor pentru ultimii ani, indicatorul se apreciaza
de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.



2. (pet 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
infaptuire ajustifiei:

In procedura de examinare a judecatorului au fost stabilite 19 dosare civile neexaminate
mai mult de 12 luni s,i2 dosare neexaminate mai mult de 24 de luni.

Dosarele penale neexaminate mai mult de 12 luni, in procedura judecatorului N. Veleva
nu sunt.

La examinarea cauzelor penale §i civile aflate in procedura judecatorului Nina Veleva,
este respectat termenul rezonabil de judecare a pricinii, luind in considerate cornplexitatea
cauzelor, numarul participan£ilor la proces, comportamentul par^ilor s,i volumul mare de
dosare aflate in procedura judecatorului.

Reiesjind din cele constatate, indicatorul mediu se apreciaza cu punctajul 8.
3. (pet. 9.3 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a hotaririior §i de

publicarea acestora pe pagina web a instanjei dejudecata:
In urma examinarii registrelor judecatorului privind evidenfa dosarelor numite,

examinate s.i predate in cancelarie, pentru fiecare an supus evaluarii, s-a stabilit ca termenii
de redactare se respecta.

f*.

In privin^a judecatorului N. Veleva in anul 2013 a fost depusa o singura petite cu nr.51
p/m de la Batir Dumitru. Chestiunile expuse in petite nu au servit temel pentru intentarea
procedurii disciplinare sau discu^iei la s.edin|ele Consiliului Superior al Magistraturii.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.
j^.

4. (pet 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atribufti stabilite prin
lege:

Pe parcursul activita^ii sale, dna. N. Veleva nu a fost conducator la nici o persoana
repartizata la practica s.i nici nu a fost implicata in procesul de elaborare a actelor normative
sau generalizare a practicii judiciare.

Pe parcursul anilor 2010-2013, Dna. L. Holevi^caia a participat la 16 de serninare de
specialitate §i o conferkrfa.

Reie§ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 5.
5. (pet 9.5 din Regulament) Cuno§tin$e in domeniul tehnologiilor informaftonale:
Dispune de aptitudini avansate in ce prive§te utilizarea po^tei electronice, navigarii pe

internet, cunoa§terea programelor MS Word, Excel, precum §i modalitatea de folosire a
PIGD.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7,6.
6. (pet 10.1 din Regulament) Procentajul hotaririlor/incheierilor menftnute din cele

contestate, cu excepfia hotaririior casate din motive neimputabile judecatorului:
Din analiza calita|ii activita^ii judecatorului se constata ca procentajul hotaririior casate

din cele contestate pe cauze civile pentru perioada anilor 2008 — 2012 este 22,35 %,
respectiv 12 casate din 55 contestate. Pe cauze penale procentajul sentin^elor casate
constituie 42,91%, astfel 20 casate din 44 contestate.

Totodata, reie§ind din temeiurile casarii Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 8,4.

7. (pet. 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i calitatea motivdrii hotaririior:
Intocmirea hotaririior se efectueaza la un nivel inalt, corespund prevederilor stipulate in

actele normative cu privire la procedura de intocmire a actelor juridice, a hotaririior Plenului
CSJ. Confinutul este expus clar, coerent cu trimitere la normele materiale §i procedurale, cu



analiza tuturor circumstan|elor de fapt §i de drept. Se aplica atit practica interna^ionala cit si
ce nafionala.

Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de eva'luare cu punctajul
8,4.

8. (pet 103 din Regulament) -Modalitatea de organizare a activitafli profesionale'.
Judecatorul N. Veleva isl desfa§oara activitatea §i exercita responsabilitafile de servicru

in baza Constitufiei, Legii cu privire la statutul judecatorului, altor legi §i acte normative care
reglementeaza activitatea s_i conduita judecatoreasca. Cauzele repartizate judecatorului N.
Veleva sunt pregatite in mod corespunzator pentru examinare (participan^u la proces sunt
instiintati la timp despre data, ora s.i locul examinarii, copiile de pe acjiune cu documentele
anexate la aceasta sunt expediate piritilor si dupa caz intervenientilor, etc.).

Reies_ind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7,8.
9. (pet. 10.4 din Regulament) — Formarea profesionala a judecatorului:
Conform inforrnajiei Instirutului "National al Justice! Judecatorul Nina Veleva a

acumulat 48 de ore de instruire continua pentru anul 2012.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
10. (pet. 11.1 din Regulament) — Respectarea eticii profesionale;
Conform informa^iei Inspectiei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii in

privinta judecatorului Nina Veleva a fost depusa o singura petitie, neintemeiata.
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri diciplinare in

privinf a judecatorului Nina Veleva.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6,
11. (pet. 11.2 din Regulament) - Reputafia profesionala:
Are o reputatie profesionala buna. Pe parcursul activitatii sale dna. Nina Veleva a dat

dovada de disciplina, responsabilitate s.i inalta pregatire profesionala, avind un caracter
moderat este o persoana corecta in raport cu colegii de serviciu cit §i cu ceta^enii.

Reclamatiile din partea societafii lipsesc.
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet 113 din Regulament) -Lipsa abaterilor disciplinare;
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri diciplinare in

privin^a judecatorului Nina Veleva.
Luind in considerate cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu

punctajul 5.
13. (pet 11.4 din Regulament) — Lipsa violarilor CEDO constatate de CtEDO cu

privire la hotariri judecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:
Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamental, dosarele examinate de

dna. Nina Veleva 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 cunoa§te.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 1.
In urma evaluarii, Judecatorul Judecatoriei Cahul, Nina Veleva, a acumulat un

total de 90 de puncte.



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzindu-se de prevederile art. 22,
23 §i 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,

A acorda califlcativul

H O T A R A § T E

in umia sustinerii evaluarii
performantelor judecatoruM VELEVA Nina, judecator la Judecatoria Cahul.

Hotarirea poate fl atacata in termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii in
Consiliul Superior al Magistraturii.

Pre§edintele Colegiului:

Membrii Colegiului:

SvetlanaKOVAC

Nicolae GOKDILA

Ghenadie ENI

Diana SCOBIOALA


