
HOTĂRÎRE 

nr. 79/9 

 

 

      05 iulie 2019                                                                                    mun. Chișinău  

 

 

COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR  

JUDECĂTORILOR  

 

 

în componenţa: 

Preşedintelui ședinței                    Iurie Diaconu 

 

Membrilor Colegiului             Nelea Budăi 

                                                                     Ion Talpa 

         Dumitru Gherasim 

                                               Oxana Rotari  

                                                       Elena Demian 

 

examinînd în şedinţă publică cererea judecătorului Lilia Lupaşco de la  

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), cu privire la corectarea erorii de calcul din 

Hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor nr. 34/4 din 12 aprilie 

2019, Colegiul de evaluare 

 

CONSTATĂ: 

 

La 12 aprilie 2019, judecătorul Lilia Lupaşco de la Judecătoria Chişinău (sediul 

Buiucani), a fost supusă procedurii de evaluare ordinară a performanţelor 

judecătorilor.  

În rezultatul desfăşurării procedurii de evaluare judecătorul a acumulat, în total, 

68 de puncte, iar prin Hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor 

nr. 34/4 din 12 aprilie 2019, i s-a acordat calificativul „bine”. 

Ulterior, judecătorul a depus o cerere privind corectarea erorilor de calcul la 

indicatorii de performanţă, solicitând modificarea punctajului obţinut şi a 

calificativului din „bine” în „foarte bine”. 

Analizând motivele invocate in cerere, precum şi materialele dosarului personal 

al magistratei, Plenul Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor 

concluzionează că, cererea doamnei Lilia Lupaşco este întemeiată şi urmează a fi 

admisă din următoarele considerente. 

Astfel, conform Regulamentului cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura 

de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 212/8 din 

05 martie 2013, la pct. 9.2 „Respectarea termenelor rezonabile în procesul de 



înfăptuire a justiţiei”, reieşind din numărul cauzelor aflate în procedură mai mult de 

12, 24 şi 36 de luni, a fost modificat pontajul din „6” în „7”.  

La pct 9.3 „Respectarea termenului de redactare a hotărârii”, se constatată că  

nu sunt tergiversări în examinarea cauzelor şi redactarea hotărârilor, astfel a fost 

modificat pontajul din „7” în  „8”.  

La pct. 9.4 „Îndeplinirea în termen legal a altor atribuţii stabilite prin lege”, 

luând în considerare activitatea de conducător al stagiului de practică, implicarea în 

procesul de elaborare a actelor normative, participarea la traininguri, conferinţe 

naţionale şi internaţionale, calitatea de doctorand în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe 

a Universităţii de Stat din Moldova, membru al grupului de lucru pentru Achiziţii 

Publice al Judecătoriei Chişinău, s-a constatat oportun de a  modifica pontajul din „2” 

în „3”.  

La pct. 9.5 „Cunoştinţele şi aplicarea tehnologiilor informaţionale”, luând în 

calcul aplicarea de către judecător a programelor MS Word şi Excel, capacitatea de a 

naviga pe internet şi de a utiliza poşta electronică, precum şi nivelul de folosire a 

PIGD şi a Programului Femida, respectiv, potrivit certificatului nr. 19564 din 28 mai 

2018 se confirmă că judecătorul Lilia Lupaşco a participat la seminarul privind 

utilizarea tehnologiilor informaţionale, s-a considerat necesar de a modifica pontajul 

din „5” în  „6”. 

În consecinţă, acumularea punctajului total de 72 de puncte determină 

acordarea calificativului „foarte bine” judecătorului Lilia Lupaşco, pentru susţinerea 

evaluării din  12 aprilie 2019. 

În baza celor expuse, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, 

conform prevederilor art. 22, 23 şi 24 din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 cu privire la 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se admite cererea judecătorului Lilia Lupaşco de la Judecătoria Chişinău 

(sediul Buiucani), cu privire la corectarea erorii de calcul.  

2.  Se modifică punctajul din 68 de puncte în  72 de puncte. 

3.  Se modifică calificativul din „bine” în „foarte bine”. 

4. Hotărîrea poate fi atacată la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 

10 zile de la data adoptării, prin intermediul Colegiului de evaluare a performanţelor 

judecătorilor. 

 

 

          Preşedintele Colegiului  

                                                                     /semnătura/             Iurie Diaconu 

 

           Membrii                                           /semnătura/              Nelea Budăi 

 

                                                                   /semnătura/               Ion Talpa 

 

                                                            semnătura/                Dumitru Gherasim 

 



                                                                 /semnătura/                 Oxana Rotari 

 

                                                                /semnătura/                  Elena Demian 
 


