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27 septembrie2013 num. Chisinau

Colesiul de Evaluare a Performantelor Judecalorilor
G '

pe Imga Consiliul Superior al Magistraturii

In components:

Pres,edintelui Colegiului Svetlana NOVAC

Membrilor Colegiului Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Diana SCOBIOALA

examinind in sedinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului Judecatoriei
Floresti, Caraman Sergiu, declan^ata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr.
154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor si anume
" munirii Infunctia de vicepre§edinte de instanta",

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 477/20 din 18.06.2013 au fost remise

Colegiului de Evaluare rnaterialele in privinta judecatorului Judecatoriei Floresti, Caraman
Sergiu, in vederea evaluarii performantelor judecatorilor pentru numirea in functia de pres.edinte
de instanta. In conformitate cu criteriile §i indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la criternle,
indicatoril §1 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 norninalizat. AnalizTnd rezultatul verificarii activitatii
judecatorului, mscrisurile ata^ate si informatiilor prezentate, Colegiul de Evaluare retine
urmatoarele:

1. (pet. 9.1 din Regulament) Rata de solutionare a dosaretor:
Dl. Caraman Sergiu a fost numit in functie de judecator la Judecatoria Flore^ti prin Decretul

presedintelui R. Moldova nr. 337-VII din 19 octombrie 2012. Astfel, rata de solutionare a fost
calculata dupa cum urmeaza:

-Pentru perioada anului 2012 din 193 cauze repartizate au fost exammate 100 - rata de
solutionare fiind de 51,81%:

-Pentru perioada anului 2013 din 214 cauze repartizate au fost examinate 179 - rata de
solutionare fiind de 83.64%. Reie^ind din rata de solutionare a dosarelor pentru ultimii ani,
indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 6.

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de infciptuire a
JLLstitiei: Pentru perioada de activitate a dlui. Caraman Sergiu au fost stabilite 3 dosare aflate in
procedura de examinare mai mult de 6 luni. Reie§ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza
cu punctajul 6.

3. (pet. 9.3 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a hotanrilor §i de
publicarea acestora pe pagina web a instantei de judecatd: In urma examinarii registrelor
judecatorului privind evidenta dosarelor numite, examinate §i predate m cancelarie. pentru fiecare
an supus evaluarii, s-a stabilit ca termenii de redactare §i publicarea pe pagina web se respecta de



fiecare data. In privinta judecatorului Judecatoriei Floresti, Caraman Sergiu a fost depusa o
singura petitie nr. 1158 p/m Stmcaru Arcadie. Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul
cu punctajul 6.

4. (pet 9.4 din Reguiament) Indeplinirea in termen legal a cdtor atributii stabiliteprin lege:
Dl. Caraman Sergiu a participat la peste 11 seminare. Studiaza practica si doctrina in materie,
jurisprudents Curtii Europene a Drepturilor Omului. Se implica activ in procesul de elaborare a
actelor normative si participa la sedinte de instruire cu reprezentantii organelor de drept. Reiesind
din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 5.

5. (pet 9.5 din Reguiament) Cuno§tinte in domeniul tehnologiilor informationale: Poseda
cuno§tinte medii In utilizarea postei electronice, navigarii pe internet, cunoas,terea programelor MS
Word. Excel, precum si modalitatea de folosire a PIGD. Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat
indicatorul cu punctajul 6.

6. (pet 10.1 din Reguiament) Procentajul hotdriritor/incheierilor mentinute din cele
contestate, cu exceptia hotaririior casate din motive neimputabile judecatorului: Din analiza
calitatii activitatii judecatorului se constata ca 5 sentinte au fost contestate si 1 a fost mentinuta
(20%), 1 hotarire pe cauze contraventionale a fost contestata si 1 a fost mentinuta (100%). Colegiul
de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 5.

7. (pet 10.2 din Reguiament) - Claritatea expunerii §i calitatea motivdrii hotaririior: Forma
documentului este respectata, motivarea este suficienta, continutul clar, sunt mici inadvertente
gramaticale. Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.

8. (pet 10.3 din Reguiament) -Modalitatea de organizare a activitatiiprofesionalei Cauzele.
repartizate judecatorului sunt pregatite in mod corespunzator pentru examinare (participant^ la
proces erau mstiintati la timp despre data, ora si locul examinarii. copiile de pe actiune (in cauzele
civile) cu documente anexate la aceasta erau expediate piritilor si dupa caz, inten'enientilor.
Reiesind din cele constatate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

9. (pet. 10.4 din Reguiament) — Formarea profesionald a judecatorului: Conform
informatiei Institutului National al Justitiei judecatoarea Caraman Sergiu pentru 1 semestru al
anului 2013 a acumulat 88 ore de instruire continua. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 7.

10. (pet 11.1 din Reguiament) - Respectarea etici! profesionale: Conform informatiei
Inspectiei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii in privinta judecatorului Caraman
Sergiu a fost depusa o singura petitie. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

11. (pet 11.2 din Reguiament) ~ Reputatia profesionald: In societate si printre judecatori are
un comportament adecvat functiei detinute, se bucura de respect din partea justitiabililor. Nu detine
functii in organele de administrare judecatoreasca. Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 6.

12. (pet 11.3 din Reguiament) ~ Lips a abaterilor disciplinare: De catre Colegiul disciplinar
nu au fost inregistrate careva proceduri disciplinare in privinta judecatorului. Luind in consideratie
cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5.

13. (pet 11.4 din Reguiament) — Lipsa violdrilor CEDO constatate de CtEDO cu privire la
hotdriri judecdtore§ti adoptate in ultim'u 6 ani: Conform datelor prezentate de catre Agentul
Guvernamental. dosarele examinate de Dl. Caraman Sergiu nu au fost obiect de examinare la
Curtea Europeana, respectiv Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

14. (pet 11.5 din Reguiament) — Criteriu facultativ — cunoagterea limbii de lucru a CEDO:
Cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale (MS WORD, Excel, capacitatea de a naviga
pe internet si de a utiliza po§ta electroiiica).

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 3.
In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Flores.ti, Caraman Sergiu a acumulat un

total de 80 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 ^f^ \A £— m urma sustinerii evaluarii
performantelor judecatorului Sergiu CARAMAN, judecator la Judecatoria Floresti.

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

Pregedintele Colegiului: g/^ Svetlana NOVAC
Irf^/^

Membrii Colegiului: M/m Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

lulia GROSU

Diana SCOBIOALA


