
H O T A R I R E

05aprilie2013
nr. 5/1

mun. Chisinau

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

in componenta:
Pre^edintele Colegiului Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

A examinat in §edin|a publica procedura de evaluare in privin^a judecatorului
Judecatoriei Singerei, Cristina Cheptea, declansata in temeiul prevederilor art. 13 alin.
(4) lit. a) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performan^elor §i cariera Judecatorilor §i anume "numirii infuncfiepind la atingerea
plafonului de virsta ",

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 Singerei, Cristina
Cheptea, catre Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privm^a dumneaei in
vederea evaluarii performan1;elor judecatorului in mod extraordinar.

Conform, Regulamentului cu privire la criteriile, indicatorii §i procedura de evaluare
a performanlelor Judecatorilor, adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013.
membrii Colegiului de Evaluare a Performanfelor Judecatorilor, au efecruat verificarea
activita|ii judecatorului Cristina Cheptea, in stricta conformitate cu criteriile §i indicii
prevazu|i de regulament.

Analizind rezultatul verificarii activita^il judecatorului Cristina Cheptea, Nota
rnformativa a pre§edintelui instanjei, inscrisurile ata^ate §i informatiilor prezentate,
Colegiul de Evaluare refine urmatoarele:



1. (pet. 9.1 din Regulament) Rata de solufionare a dosarelor:
Reiesind din faptul ca judecatorul Cristina Cheptea s-a aflat in concediul de

maternitate rata de solufionare a dosarelor este disproporjionala.
Din dosarele repartizate judecatorului, pentru anii in care a activat, rata de solu|ionare

constituie91,40%.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
mfdptuire a justified

In procedura judecatorului au fost depistate dosare perzale si civile, care se afla in
procedura de examinare mai mult de 12 si 24 de luni. Reie§ind din cele constatate,
indicatorul mediu se apreciaza cu punctajul 6.

3. (pet. 93 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a hotdnrilor §i de
publicarea acestorapepagina web a instanfei dejudecatd:

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 a hotaririlor se respecta de fiecare data precum §i publicarea acestora pe
pagina web.

Conform informa|iei Inspec^iei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al
Magistraturii pe parcursul anilor 2011-2013 nu au fost depuse • peti^ii in adresa
judecatorului.

Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
s\ (pet 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atribufii stabilite

prin lege:
Pe parcursul ultimilor 3 ani judecatorul Cristina Cheptea nu a fost implicata In

procese sau proiecte de elaborare a actelor normative, generalizarea a practicii judiciare si
nu a avut persoane repartizate la practica.

Reies,ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 4.
5. (pet 9.5 din Regulament) Cuno§tinje in domeniul tehnologiilor informafionale:
De§i nu a frecventat cursuri in domeniul tehnologiilor informafionale, dispune de

cunos.tinte de baza in ce priveste utilizarea postei electronice, navigarii pe internet,
cunoasterea programelor MS Word, Excel, precum s_i modalitatea de folosire a PIGD §i
programului Femida. Toate hotaririle emise de catre judecator sunt redactate In forma
electronica. Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.

6. (pet. 10.1 din Regulament) Procentajul hotdnrilor/incheierilor menftnute din
cele contestate, cu excepfla hotdnrilor casate din motive neimputabile judecatorului:

Din analiza calitajii activitafii judecatorului se constata ca procentajul casarii pe
cauzele civile pentru anii 2008-2012 constituie aproximativ 35,3%, respectiv din 27 de
hotariri contestate au fost casate 10. Procentajul casarii pe dosare penale constituie
29,15%, astfel din 13 sentinfe contestate au fost casate 3.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
7. (pet 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i calitatea motivdrii

hotaririlor:



Hotaririle sunt expuse suficient de bine, cu respectarea prevederilor procedurii de
intocmire a actelor juridice, consecutiv, cu argumentarea pozrpei pe fiecare capat de
examinare. Unele hotariri sunt argumentate incoerent. Respectiv, indicatorul se apreciaza
de catre Colegiul de evaluate cu punctajul 6.

8. (pet 10.3 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitajii profesionale:
Organizarea activitajii se efectueaza la un nivel bun, cauzele se pregatesc spre

examinare din timp, parole se instiin^eaza, vestimentajia participan]ilbr la proces nu se
respecta si s_edin£ele de judecata nu se examineaza in salile corespunzatoare.

Reiesind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6
9. (pet. 10.4 din Regulament) — Formarea profesionala a judecatorului:
Judecatorul Cristina Cheptea pentru anii 2008 - 2009 in care a activat a acumulat un

total de 78 de ore. Respectiv din considerentul ca dmsa a fost in concediu de maternitate,
pe parcursul anului 2012 a participat doar la 1 seminar.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
10. (pet 11.1 din Regulament) —Respectarea etieiiprofesionate:
Conform informajiei Inspec^iei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al

Magistraturii in perioada anilor 2011 - 2013 nu au fost inregistrate peti^ii in adresa
judecatorului.

De catre Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate proceduri diciplinare in privin^a
judecatorului Cristina Cheptea.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
11. (pet 11.2 din Regulament) — Reputafiaprofesionala:
Pe parcursul activitafii sale Judecatorul Cristina Cheptea a dat dovada de disciplina si

responsabilitate. Reclama^ii din partea societa|ii 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 proceduri diciplinare in privin^a

judecatorului Cristina Cheptea.
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 5.
13. (pet 11.4 din Regulament) — Lipsa violdrilor 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

Judecatorul Cristina Cheptea 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:

Cunoaste la nivel intermediar limba franceza.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 1.

In urma evaluarii, Judecatorul Judecatoriei Singerei, Cristina Cheptea, a
acumulat un total de 77 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 51 can era judecatorilor,

H O T A R A § T E

A acorda calificativul in urma sustinerii
evaluarii performantelor judecatorului CHEPTEA Cristina, judecator la Judecatoria
Singerei.

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

Pre^edintele Colegiului:

Membrii Colegmlui:

Svetlana NO VAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

lulia GROSU

Diana SCOBIOALA


