
H O T A R I R E

05 aprilie2013 mun.
Chi§inau
nr. 3/1

Colegiul de Evaluare a Performan^elor Judecatorilor
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii

in componenta:
Pre§edintele Colegiului Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GOEDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

A examinat in §edhrfa publica procedura de evaluare in privin^a judecatorului
Judecatoriei Fale^ti., Picaleu Ion, 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 s.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. 98/5 din 05.02.2013, in
legatura cu expirarea imputernicirilor judecatorului Judecatoriei Fale§ti, Picaleu
Ion, catre Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privin|a dumnealui in
vederea evaluarii performanfelor judecatorului in mod extraordinar.

Conform criteriilor §i mdicilor prevazuti de Regulamentul cu privire la
criteriile, indicatorii §i procedura de evaluare a performanfelor Judecatorilor,
adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013, membrii Colegiului de
Evaluare a Performan|elor Judecatorilor, au efectuat verificarea activita^ii
judecatorului Picaleu Ion.



Analizind rezultatul verificarii activita^ii judecatorului I. Picaleu, nota
informativa a presedintemi instance!, inscrisurile ata§ate si informatiilor prezentate,
Colegiul de Evaluate 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 I. Picaleu, pentru perioada anilor 2010-2012 constituie
87,93%. Astfel de catre judecator pentru ultimii 3 ani din 1355 cauze repartizate au
fost exanimate 1189 cauze.

Reiesind din rata de sohrfionare a dosarelor pentru ultimii 3 ani, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.

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

Din numarul dosarelor civile neexaminate, aflate in procedura judecatorului I.
Picaleu sau depistat 2 dosare neexaminate mai mult de 12 luni si 2 dosare
neexaminate mai mult de 24 de luni.

Dosare penale cu depasirea termenului de examinare mai mare de 12 luni sau
24 de luni nu au fost stabilite.

La examinarea cauzelor civile, penale s.i contraven^ionale, aflate in procedura §i
examinate de judecatorul I. Picaleu, de catre ultimul este asigurat pe deplin
respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinilor,

Pe parcursul intregii sale activita|i in calitate de judecator, de rind cu alte
principii de baza, judecatorul I, Picaleu, se calauzeste zilnic de ipoteza ^ustifia
tergiversatd este o justice tagaduita" reie§ind evident din, complexitatea fiecarei
cauze in parte, de conduita par^ilor in proces §i importanfa fiecarei cauze pentru cei
interesafi.

Reiesind din cele constatate, indicatorul mediu se apreciaza cu punctajul 8.
3. (pet 93 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a

hotaririlor §i de pub Hear ea acestora pe pagina web a instanfei dejudecata:
f^.

In urma examinarii registrelor judecatorului privind evidenfa dosarelor numite,
examinate §i predate in cancelarie, pentru fiecare an supus evaluarii, s-a stabilit ca
termenii de redactare se respecta de fiecare data.

Conform infornia|iei Inspec|iei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii
in perioada anilor 2011-2013 a fost inaintata o singura petite in privin^a
judecatorului I. Picaleu cu nr. 2309 p/m depusa de catre SA ;,Centru de Construcfie
Juridica". Potrivit notei informative a Inspectiei Judiciare, chestiunile invocate in
petitie nu au fost intemeiate.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.v\. (pet 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atribufii

stabilite prin lege:



Judecatorul I. Picaleu i§i perfec^ioneaza permanent cuno§tintele, competentele
§i abilitafile sale profesionale. Prin hotarirea CSM a fost delegat ca membru al
grupului de lucru la elaborarea Regulamentului cu privire la criteriile, indicatorii s.i
procedura de evaluare a performan|elor judecatorilor. Pe parcursul anilor 2010-2012,
a participat la

seminare organizate de Institutul National al Justice!, durata de participare
depa^ind limita de 40 de ore anual.

Pe parcursul anilor 2010-2012 Judecatorul I. Picaleu a fost coordonator de
practica a studen^ilor facultafii de drept, delega^i la practica in Judecatoria Fales.tL

Reie§ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.
5. (pet 9.5 din Regulament) Cunogtinfe in domeniul tehnologiilor

inform afion ale:
Dispune de aptitudini avansate in ce prive§te utilizarea po§tei electronice,

navigarii pe internet, cunoas.terea programelor MS Word, Excel, precum §i
modalitatea de folosire a PIGD §i a Programului Femida.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7,8.
6. (pet. 10.1 din Regulament) Procentajul hotdnrilor/incheierilor menftnute

din cele contestate, cu excepfia hotaririlor casate din motive neimputabile
judecatorului:

Din analiza calita|ii activita^ii judecatorului se constata ca procentajul
hotaririlor casate din cele contestate pe cauze civile pentru perioada anilor 2010-
2012 constituie aproximativ 15,49%, astfel din 126 dosare contestate au fost casate
20. Respectiv, pe cauze penale, pentru ultimii 3 ani, rata de solu^ionare constituie
aproximativ 20,35%, astfel, din 49 de dosare contestate au fost casate 10.

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

7. (pet 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i calitatea motivdrii
hotaririlor:

Intocmirea hotaririlor se efectueaza la un nivel inalt, corespund prevedrilor
stipulate in actele normative cu privire la procedura de intocmire a actelor juridice, a
hotaririlor Plenului CSJ. Continutul este expus clar, coerent cu trimitere la normele
materiale §i procedurale, cu analiza tuturor circumstantelor de fapt §i de drept. Se
aplica atit practica interna|ionala cit §i ce na^ionala.

Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu
punctajul 8.

8. (pet 103 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitdfti
profesionale:

Activitatea profesionala a judecatorului este organizata in stricta conformitate
cu normele procedurale §i de etica.

Cauzele repartizate judecatorului I. Picaleu sunt pregatite in termen §i in modul
corespunzator pentru examinare. Participantii la proces sunt in§tiiir£afi la timp despre



data, ora si locul examinarii. Listele §edin"felor de judecata sunt fixate spre
examinare la timp despre data, ora §i locul examinarii, sunt afisate pe panoul
instan^ei de judecata §i prezentate managerului PIGD pentru afi§area pe saitul
instantei. Cauzele sunt examinate in termne rezonabil.

In §edin1;ele de judecata, conduse de dl. L Picaleu , disciplina este asigurata,
parjile sunt ascultate cu aten^ie. Fa|a de participan|ii la proces judecatorul manifesta
un comportament politicos, atitudine plina de tact, este amiabil.

Reie^ind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 7.

9. (pet 10.4 din Regulament) ~ For marea profesionala a judecatorului:
Conform informatiei Institutului National al Justrfiei judecatorul L Picaleu a

acumulat 48 de ore de instruire continua pentru anul 2012.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
10. (pet. 11.1 din Regulament) -Respectarea etlcii profesionale;
Conform informafiei Inspec|iei Judiciare al Consiliului Superior al

Magistraturii in perioada anilor 2011-2013 a fost depusa o singura petite in privinfa
judecatorului LPicaleu, care a fost recunoscuta ca neintemeiata de catre Inspec^ie.

De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri
diciplinare in privinta judecatorului L Picaleu.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
11. (pet. 11.2 din Regulament) — Rep utafia prof esionala:
Pe parcursul activitafii sale dl. L Picaleua dat dovada de disciplina si

responsabilitate si inalta pregatire profesionala.
Reclama^iile negative din partea societafii lipsesc.
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet 11.3 din Regulament) —Lipsa abaterilor disciplinare:
De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri diciplinare

in privin^a judecatorului L Picaleu
Luind in considerate cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul

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

cuprivire la hotdnri judecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:
Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamental, dosarele

examinate de dl. I. Picaleu 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:

Cunoa§te limba engleza.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 2.

^v

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Fale^ti, Picaleu Ion, a acumulat
un total de 89,8 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,

H O T A R A § T E

A acorda calificativul in urma sustinerii evaluarii
performantelor judecatorului PACALEU Ion, judecator la Judecatoria Fale^ti.

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

Pre^edintele Colegiului:

Membrii Colegiului:

SvetlanaNOVAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

Mia GROSU

<
/V Diana SCOBIOALA.. A


