
T A R I R E

19 iulie 2013 mim. CM?inau
nr. 51/5

Colegiul de Evaiuare a Performantelor Judecatorilor
pe Iinga Consiliul Superior al iVIagistraturii

m components:
Pres. edintele Colegiului Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
, Ghenadie ENI
lulia GROSU
Elena BELEI
Diana SCOBIOALA

A examinat in §edinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului
Judecatoriei Rascani, CIOBANU Andrian, declans,ata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4)
lit. a) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea performantelor §i
cariera Judecatorilor §i anume "numirii in funclie pind la atingerea plafonului de virsta",

Colegiul de Evaluare,

, C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistrate!! nr. 488/20 din 18.06.2013, catre

Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privinta judecatorului Judecatoriei Ris.cani,
Ciobanu Andrian, m vederea evaluarii performantelor judecatorului m 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 4 din 05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a Performantelor
Judecatorilor, au efectuat verificarea activitatii judecatorului nominalizat.

AnalizTnd rezultatul verificarii activitatii judecatorului, nota informativa a pre§edintelui
Judecatoriei Ri§cani, inscrisurile ata^ate 5! informatiilor prezentate,. Colegiul de Evaluare
refine urmatoarele:

1. (pet. 9.1 din Regulament) Rata de sotutlonare a dosarelor:
Rata de solutionare a fost calculata dupa cum urmeaza:
-Pentru anul 2010 din 317 cauze repartizate au fost examinate 266 ~ rata de solutionare

fiindde83,91%;
-Pentru anul 2011 din 321 cauze repartizate au fost examinate 285 — rata de solutionare

fiindde88,78%;



-Pentru anul 2012 din 442 cauze repartizate au fost exanimate 321 - rata de solutionare
fiindde 72,62%.

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

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

f\n procedura de examlnare a judecatorului pentru perioada anilor 2010 - 2012 au fost

stability 13 cauze civile neexaminate mai mult de 12 luni, 3 cauze - mai mult de 24 de luni,
mai mult de 36 de luni nu au fost depistate. Ce tine de cauzele penale au fost stabilite 3 dosare
neexaminat mai mult de 12 luni, 2 dosare - mai mult de 24 de luni, mai mult de 36 de luni nu
au fost stabilite.

Reiesjnd din cele constatate, 'indicatorul se apreciaza cu punctajul 7.

3. (pet. 9.3 din Regulament) Respectarea termenului de redactor e a hotaririlor §i de
publicarea acestorapepagina weh a instantei dejudecata:

Majoritatea hotaririlor examinate pentru perioada anilor 2010-2013 sunt publicate pe
pagina WEB. Termenul de redactare a hotaririlor se respecta.

In privinta judecatorului Judecatonei Ri§cani, Ciobanu Andrian, pe parcursul anilor

2011-2013 au fost depuse 2 petitii/ p icing eri: nr. 4 p/m din 02.01.2013, depusa de Marcu
Evghenia; nr. 740 p/m din 26.03.2013, depusa de Marcu Evglienia. Chestiunile expuse In

petitii nu au servit temei pentru intentarea procedurii disciplinare sau discutiei la sedintele
GSM. Se caracterizeaza pozitiv. Respecta etica judecatoreasca. Respectiv, Colegiul de
evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.

/\ (pet. 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atributii stabilite prin

lege: Pe parcursul anilor 2010-2013 judecatorului i-au fost repartizati la practica de

product! e 4 studenti. Practica a fost condusa de judecator la un nivel inalt. Studentii-

practicanti au participat in §edintele de judecata, au facut cuno§tinta §i au, capatat

experiente din lucrul grefierului, asistentului judecatorului. Dl. Ciobanu A. a participat la

atelierul de lucru privind evaluarea performantelor judecatorilor, s-a implicat m procesul de

elaborare a actelor normative.
Reiesind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 5.

5. (pet 9.5 din Regulament) Cuno§t'tnte m domeniul tehnologiilor informationale:
Dispune de aptitudini medii in ce priveste utilizarea postel electronice, navigarii pe

internet, cunoasterea programelor MS Word, Excel, precum si modalitatea de folosire a PIGD
si aProgramului Femida.

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

contestate, cu exceptia hotaririlor casate din motive neimputabile judecatorului:
Din analiza calitatii activitatii judecatorului s-a constatat urmatorul procentaj:
- 2010 din 43 contestate, mentinute 25, ce constituie 62,33%;
- 2011 din 40 contestate, mentinute 28, ce constituie 72%;
- 2012 din 33 contestate, mentinute 24, ce constituie 72,21%.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 8.
7. (pet. 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i catitatea motivarii hotaririlor:



Motivarea hofaririlor s,i sentintelor este totdeauna suficienta'§i echilibrata. Continutul
hotaririlor este expus clar, coerent cu trimitere la normele materiale §i procedurale, cu analiza
tuturor circumstantelor de fapt §i de drept. Respectiv, indicatorul se apreciaza de catre
Colegiul de evaluare cu punctajul 8.

8. (pet 10.3 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitatiiprofesionale:
Cauzele repartizate judecatomlui smt pregatite in mod corespunzator pentru examinare,

participantii la proces smt m§tiintati la timp despre data, ora §i locul examinarii, copiile de pe
actiune *(m cauzele civile) cu documentele anexate • smt expediate piritilor, dupa caz
intervenientilor, etc. Toate s,edintele de judecata au loc m sala de s.edinte, inregistrarea audio
se efectueaza mtotdeauna. Judecatorul are un comportament adecvat, este retinut, respecta
procedura de examinare a cauzelor.

Reies.ind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
9. (pet. 10.4 din Regutament) — Formarea profesionala ajudecatorului:
Conform informatiei Institutului National al Justitiei Judecatorul Ciobanu Andrian in anul

2012 a acumulat 39 ore de instruire continua. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 6.

10. (pet. 11.1 din Regulament) — Respectarea etlciiprofesionale:
Conform informatiei Inspectiei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii In

privinta judecatomlui Ciobanu Andrian au fost depuse 2 petitii, nemtemeiate. Colegiul de
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

11. (pet 11.2 din Regulament) — Reputatia profesionala:
Comportamentul judecatomlui Ciobanu Andrian este adecvat functiei detinute, din-partea

justitiabililor se bucura de respect. Ca personalitate este caracterizat pozitiv, manifesta o
cultura inalta, este responsabil. Cu colectivul judecatoriei este in relatii respectuoase. Este
atent fata de participantii la proces. Respecta cu strictete cerintele Constiuttiei R. Moldova,
Legii cu privire la statutul judecatorului, Codului de etica al judecatomlui §i altor legi in
vigoare. 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 disciplinare m privinta

judecatorului. Luind m consideratie 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 hotaririjudecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:
Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamental, dosarele examinate de Dl.

Ciobanu Andrian nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeans, respectiv Coiegiul de
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

14. (pet. 11.5 din Regulament) - Criteria facultativ - cunoa§terea limbii de lucru a
CEDO: Judecatorul Ciobanu Andrian cunoa^te programul MS Word, dispune da capacitatea
de a naviga pe internet s,i a utiliza pos,ta electronica, folose^te PIGD. Colegiul de evaluare
apreciaza indicatorul cu punctajul 2.

In urma evaluarii, judecatomlui Judecatoriei Ri^cani, Ciobanii Andrian a acumulat

un total de 85 de puncte.



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzlndu-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 m urma sustmerii
evaluarii performantelor judecatorului CIOBANU Andrian, judecator la
Judecatoria RT§cani.

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

Pre§edintele Colegiului

Membrii Coleeiului:

SvetlanaNOVAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENT

ulia GROSU

Elena BELEI

Diana SCOBIOALA


