
H O T A R I R E
nr. 63/6

27 septembrie 2013 mun. Chisinau

Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecatorilor
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii

In components:

Pre§edintelui Colegiului Svetlana NO VAC

Membrilor Colegiului Nicolae GORD1LA
Ghenadie ENI
Mia GROSU
Diana SCOBIOALA

examinind in sedinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului
Judecatoriei Ciocana, mun. Chlsinau, CLIMA Vladislav, 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 §i anume "mtmirii in functie de
vicepre§edinte de instanta ",

C O N S T A T A :

Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/24 din 06 august 2013au
fost remise Colegiului de Evaluare materialele in privinta judecatorului Judecatoriei
Ciocana, mun. Chis.inau, CLIMA Vladislav, in vederea evaluarii performantelor
Judecatorilor pentru numirea in functie de vicepres.edinte de instanta.

In conformitate cu criteriile si indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la
criteriile, indicatorii §i 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 nominalizat.

Analizind rezultatul verificarii activitatii judecatorului, nota informativa a
pre§edintelui Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, inscrisurile atasate §i informatiilor
prezentate., Colegiul de Evaluare retine unnatoarele:

1. (pet 9.1 din Regulament) Rata de solutionare a dosarelor:
Rata de solutionare a fost calculata dupa cum urmeaza:
- Pentru anul 2010 din 375 cauze repartizate au fost examinate 303 - rata de

solutionare fiind de 80,8%;
-Pentru anul 2011 din 418 cauze repartizate 337 au fost examinate ~ rata de

solutionare fiind de 80,62%;
-Pentru anul 2012 din 487 cauze repartizate 427 au fost examinate - rata de

solutionare fiind de 87,7%.



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

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabite in procesul de
infaptuire ajustitiei: In procedura de examinare a judecatorului pentru perioada 2010 ~
2012 au fost stabilite 13 dosare civile 5! 4 dosare penale neexaminate mai mult de 12
luni, 4 dosare civile neexaminate mai mult de 24 luni §i un dosar civil neexaminat mai
mult de 36 luni. Cauzele de judecare cu tennenul mai mare de 12 luni, nu sunt imputabile
judecatorului, durata deriva din comportarnentul partilor, complexitatea cauzelor,
procedurile judiciare ce se impun. Instantei nu i-au fost solicitate note informative in
legatura cu careva dosare pendinte referitoare la rezonabilitatea tennenilor de judecare a
cauzelor. Nu sunt. hotariri judecatoresti care sa constate incalcarea de catre judecator a
termenului rezonabil in procesul de infaptuire a justitiei. Reiesind din cele constatate,
indicatorul se apreciaza cu punctajul 8.

3. (pet. 9.3 din Regulatnent) Respectarea termenului de redactare a hotaririlor §i
depublicarea acestorapepagina web a Instantei de judecata:

Potrivit datelor din PIGD, inclusiv conform datelor registrelor de rernitere a
cauzelor in cancelaria instantei, judecatorul Clima Vladislav respecta termenii de
redactare a hotaririlor judecatoresti si de plasare a acestora pe pagina web a instantei.
Respecta si aplica procedeele de mregistrare audio a sedintelor de judecata.

in privinta judecatorului Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, Clima Vladislav, au
fost depuse 12 petitii/plingeri: 975 p/m Romanciuc Ivan; 1835 p/m Romanciuc Ivan; 549
p/m Popa Vitalii si Popa Liubovi; 828 p/m Popa Vitalii si Popa Liubovi; 1020 p/m SRL
,,Microinvest"; 294 p/m Melniciuc Petru; 297 p/m Melniciuc Petru; 410 p/m Melniciuc
Petru; 462 p/m Melniciuc Petru; 53 p/m SRL ,,Richi - Tichi"; 244 p/m Sajen Serghei; 424
p/m Moiseenco Anghelina. Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 6.

4. (pet. 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atributii stabilite
prin lege: Dl. Clima Vladislav in perioada 2010-2013 este desemnat in calitate de
conducator al stagiului audientilor INJ, candidati la functia de judecator si procurer.,
precum si conducator al stagiului de practica pentru un numar mare de studenti ai
facultatii de drept. Membru al grupului de lucru al CSM cu privire la elaborarea
Regulamentelor privind functionalitatea justitiei, participat la elaborarea Regulamentului
cu privire la Secretariatul CSM, s.a. Din 25 martie 2013 este formator in cadrul INJ, in
cadrui instantei este implicat activ in intocmirea avizelor pe marginea proiectelor de lege
remise spre coordonare de catre Ministerul Justitiei, examinarea petitiilor, elaborarea
actelor si regulamentelor interne de reglernentare a activitatii instantelor judecatoresti.
Este presedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice vacante prin
concurs, de asemenea este presedintele comisie de disciplina formate Tn conditiile Legii
cu privire la functia publica si statutul functionarului public. Reiesind din cele constatate.
indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.

5. (pet 9.5 din Regulament) Cuno§tinte in domeniul tehnologiilor informationale;
Poseda cunostinte avansate in utilizarea po§tei electronice, navigarii pe internet,

cunoasterea programelor MS Word, Excel. Opereaza usor cu Programul Femida si PIGD.
Respectiv Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.

6. (pet. 10.1 din Regulament) Procentajul hotaririlor/incheierilor mentinute din
cele contestate, cu exceptla hotaririlor casate din motive neimputabile judecatorului:

Din analiza calitatii activitatii judecatorului s-a constatat urmatorul procentaj:
-2010 din 65 contestate, mentinute 44, ce constituie 67,69%;



-20] 1 din 99 contestate, mentinute 78, ce constituie 78,78%;

-2012 din 88 contestate, mentinute 66, ce constituie 75%.
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 8.
7. (pet. 10.2 din Regulament) - Claritatea expunerii §i calitatea motivarii

hotanrilor: In urma studierii hotarlrilor de diferit gen pe toata perioada de veriflcare s-a
ajuns la concluzia ca Tntocmirea hotarlrilor se efectueaza la un nivel foarte malt. Astfel,
analiza continutului hotaririlor emise atesta expunerea consecventa si coerenta a
continutului faptic, terminologia juridica este utilizata corect, fiind us. or urmarita
expunerea logica a solutiei si mcadrarea juridica. Respectiv, indicatorul mediu se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 9.

8. (pet. 10.3 din Regulament) - Modalitateci de organize re a activitatii
profesionale: Se atesta exigenta si diligenta in pregatirea cauzelor pentru examinare,
punctualitate in desfasurarea sedintelor de judecata,toate §edintele sunt inregistrate audio.
Vestimentatia participantilor la proces nu se respecta de fiecare data. Reiesind din cele
constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

9. (pet. 10.4 din Regulament) — Formarea profesionala a judecatorului:
Conform informatiei Institutului National al Justitiei judecatoarea Clima Vladislav

in anul 2012 a acumulat 64 ore de instruire continua. Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 7.

10. (pet 11.1 din Regulament) — Respectarea eticii profesionale: In activitatea sa,
dl. Clima Vladislav nu a admis careva incalcari a disciplinei de munca, demonstrind un
comportament corect §i lipsit repro§ului, cazuri de abuzuri §i alte incalcari care ar
compromite personalitatea sa nu sunt cunoscute. Conform informatiei Inspectiei Judiciare
al Consiliului Superior al Magistraturii in privinta judecatorului Clima Vladislav au fost
depuse 12 petitii, neintemeiate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

11. (pet JL2 din Regulament) — Reputatia profesionata: Pe parcursul perioadei de
activitate dl. Clima Vladislav, s-a dovedit a fi disciplinat, modest, cu o inalta cultura
generala §i profesionala, cunoa§te §i respecta in activitatea sa deontologia §i etica
cuvenita functiei detinute. Actioneaza pe principii de relatii colegiale de buna credinta,
tinde spre solutionarea pa^nica a tuturor problernelor §i situatiilor dificile aparute in
colectiv, bucurindu-se de stima si' respectul colegilor.
Nu detine functii in organele de administrare judecatoreasca.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet 11.3 din Regulament) — Lipsa ahaterilor disciplinare: De catre Colegiul

disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri disciplinare in privinta judecatorului.
Luind in considerate 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. Clima Vladislav 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 iimbii de iucru
a CEDO: Poseda la nivel avansat si cunoaste limba italiana si engleza.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 4.
In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Ciocana, mun. Chi§inau, Clima

Vladislav a acumulat un total de 91 de puncte.



^In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzindu-se de prevederile art. 22,
23 si 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,

A acorda calificativul

H O T A R A § T E

J/l m urma sustinerii evaluarii
performantelor judecatorului Vladislav CLIMA, judecator la Judecatoria Ciocana,
mun. Chisinau.

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

Pre§edintele Colegiului:

Membrii Colesiului:

SvetlanaNOVAC

icolae GORDILA

Ghenadie ENI

lulia GROSU

Diana SCOBIOALA


