
HOTARIRE 
nr. 49/5 

14 august 2015 	 mun. Chisinau 

COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANTELOR JUDECATORILOR PE LINGA 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

In componenta: 
Presedintelui Colegiului 	Svetlana NOVAC 

Membrilor Colegiului 	Mihail MACAR 
Nicolae GORDILA 
Iulia GROSU 
Alexandr CAUIA 

examinand in sedinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului Judecatoriei Ciocana, 
mun. Chisinau, Vladislav Clima, declansatd in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 
154 din 05.07.2012 privind selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor, Colegiul de 
evaluare 

CONSTATA: 
Prin hotArirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 592/24 din 11 august 2015, s-a admis 

cererea judecatorului Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, Vladislav Clima, privind admiterea pentru 
participare la concursul pentru suplinirea functiei vacante de presedinte al Judecatoriei Ciocana, mun. 
Chisinau si remiterea materialelor in privinta sa Colegiilor de evaluare, si de selectie in vederea 
accederii in functia administrativd, find remise materiale in privinta dumnealui la Colegiul de evaluare 
a performantelor judecatorilor. 

La 01 februarie 2006, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 442-IV, Vladislav Clima 
a fost numit in functia de judecator la JudecAtoria Ciocana, mun. Chisinau, pe un termen de 5 ani, iar, 
prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 2331-IV din 07 septembrie 2009, Vladislav Clima a 
fost numit in functia de vicepresedinte al Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, pe un termen de 4 ani. 

Ulterior, la 26 ianuarie 2011, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 17-VI, Vladislav 
Clima a fost numit in functia de judecator ping. la  atingerea plafonului de virstd, iar prin Decretul 
Presedintelui Republicii Moldova nr. 1007-VII din 26 februarie 2014, a fost numit in functia de 
vicepresedinte al Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, pe un termen de 4 ani. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si indicii prevAzuti de Regulameritul cu privire la criteriile, 
indicatorii si procedura de evaluare a performantelor judecatorilor, adoptat prin holarirea CSM nr. 
212/8 din 05 martie 2013, membrii Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor au efectuat 
verificarea activitatii judecatorului Judecatoriei Ciocana, mun. Chisindu, Vladislav Clima, stabilind 
urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de care judecatorul Vladislav Clima, rata de solutionare a 
dosarelor este urmatoarea: 

- in anul 2013 judecatorul a examinat 572 de cauze din 686 de cauze repartizate, ceea ce constituie 
83,38% (84,17% pe instanta de judecatd); 

- in anul 2014 judecatorul a examinat 619 cauze din 776 de cauze repartizate, ceea ce constituie 
79,77% (78,22% pe instanta de judecatd); 

- in anul 2015 (6 luni) judecatorul a examinat 280 de cauze din 403 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 69,48% (70,57% pe instanta de judecata). 

Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se apreciaza. de &Aire 
Colegiul de evaluare cu punctajul 8. 



Judecatorul a respectat termenele rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei si nu exists hotariri 
judecatoresti ale instantei ierarhic superioare care sa constate incalcarea termenului rezonabil de 
examinare a cauzelor. 

Domnul Vladislav Clima a avut in procedurA, mai mult de 12 luni, in anul 2013 — 7 cauze civile si 
nici o cauza penal/ in anul 2014 — 9 cauze civile si 3 cauze penale, iar in anul 2015 — 5 cauze civile si 
6 cauze penale. Mai mult de 24 de luni a avut in procedurd, in 2013 — o cauza civija si nici o cauza 
penal/ in anul 2014 — o calla civila si nici o cauza penal/ iar in anul 2015 — 3 cauze civile si o cauza 
penald. In anii 2013 si 2015, mai mult de 36 de luni, judecatorul a avut in procedure o cauza civila si 
nici o cauza penalA, iar in anul 2014 nu a avut nici o caul/ 

Cauzele mentionate sunt judecate in termene mai mari din motive neimputabile judecatorului, dar 
reiesind din comportamentul partilor, complexitatea cauzelor si procedurilor judiciare, dispunerea 
expertizelor tehnice si cererile de asistenta juridicd international/ 

Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8. 
Termenul de redactare a hotaririlor si de publicare a acestora pe pagina web, stipulat de legislatia 

Republicii Moldova, s-a respectat. In rezultatul verificArii paginii web a Judecatoriei Ciocana, muit. 
Chisitiau, s-a stabilit ca, in anul 2013 au fost publicate 565 de hotariri, din 572 de cauze examinate, in 
anul 2014 s-au publicat 607 hotAriri din 619 de cauze examinate, iar in anul 2015, 275 de hotariri din 
280 de cauze examinate. Nu au fost publicate doar hotaririle cu caracter. confidential, care vizeazs 
cauzele de adoptie, deoarece contin informatii cu accesibilitate limitata si Colegiul de evaluare 
apreciaza indicatorul cu punctajul 8. 

Domnul Vladislav Clima, a indeplinit, in perioada 2013 — 2015 si alte atributii stabilite prin lege. 
In perioada mentionatA a fost conducator al stagiului de practice la 14 studenti ai facultatilor de drept, 
inclusiv a audientilor Institutului National al Justitiei, candidati la functiile de judecAtor si procuror, 
find si formator la Institutul National al Justitiei, iar din anul 2014 lector la Universitatea de Stat din 
Moldova. Judecatorul a participat la conferinte nationale si  internationale. 

De asemenea, a participat in calitate de membru al grupurilor de Mere, constituite de Consiliul 
Superior al Magistraturii pentru elaborarea regulamentelor vizind functionarea sistemului judecAtoresc, 
in calitate de expert national ce tine de administrarea judecAtoreasca, iar din aprilie 2015 este 
reprezentantul Asociatiei Judecatorilor din Republica Moldova in Grupul pentru coordonarea si 
monitorizarea implementdrii Pilonului I al Strategiei de reformA a sectorului justitiei (2011-2016) si a 
Planului de actiuni pentru implementarea acestei Strategii. 

In cadrul instantei judecatoresti, magistratul este implicat activ la intocmirea avizelor asupra 
proiectelor de lege remise spre coordonare, elaborarea actelor si regulamentelor interne, a statului de 
personal si a fiselor de post, precum si la examinarea petitiilor, participind, in calitate de presedinte, in 
cadrul mai multor Comisii. Astfel, indicatorul este apreciat cu punctajul 6. 

Domnul Vladislav Clima posedA cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale, aplicind in 
activitatea sa programele MS Word, Excel, navigind pe internet si  utilizind posta electronic/ 
Judecatorul aplicd Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) si asigure inregistrarea audio 
a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio a Sedintelor de judecata. SRS 
"Femida", aptitudinile de operare find determinante includerii judecatorului la studiul eficientei PIGD. 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Informatia privind holdririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate este urmAtoarea: 
- in anul 2013 au fost contestate 75 de holdriri/sentinte/incheieri, find mentinute 47 de 

holariri/sentinte/incheieri, ceea ce constituie 62,7%; 
- in anul 2014 au fost contestate 90 holariri/sentinte/incheieri, find mentinute 63 de 

hotariri/incheieri, ceea ce constituie 70,0%; 
- in anul 2015 au fost contestate 76 de hotariri/sentintehricheieri, find mentinute 24 

hotariri/sentintermcheieri, ceea ce constituie 31,6%. 
In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 8. 
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate este urmatoarea: 



- in anul 2013, din 512 cauze examinate, 13 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 2,54%; 

- in anul 2014, din 559 cauze examinate, 6 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 1,07%; 

- in anul 2015, din 255 de cauze examinate, 5 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 1,96%. 

Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5. 
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivArii hotarIrilor/sentintelor/incheierilor, s-a 

constatat calitatea inalta a motivarii si argumentarea juridied consistent& expunerea este dark 
consecventd si coerenta, find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 9. 

Organizarea activitatii profesionale este la un nivel inalt. Comportamentul judecAtorului in cadrul 
sedintelor de judecala este in stricta conformitate cu exigentele etice si normele procesuale, find 
obiectiv si impartial. Se atestd diligenta la pregatirea cauzelor pentru examinare si punctualitate la 
desfasurarea sedintelor de judecatA. 

Judecatorul manifesta cunostinte temeinice si abilitati profesionale la organizarea 
capacitAti de planificare a activitatilor, decizionale, de control, asumarea raspunderii, celeritate in 
exercitarea atributiilor, respectind drepturile si libertatile fundamentale ale cetAtenilor, prevAzute de 
legislatia nationala si de Conventia pentru apArarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, 
principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

In acest sens, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 10. 
Conform datelor Institutului National al Justitiei si a informatiei prezentate de judecator, in 

perioada anilor 2013 — 2015, domnul Vladislav Clima a acumulat 180 ore de dezvoltare profesionald 
continua si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea profesionala a judecatorului cu 
punctajul 9. 

Donmul Vladislav Clima respects cu desavirsire si abnegatie principiile si exigentele eticii 
profesionale si, potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in anul 2013, in privinta judecAtorului 
Vladislav Clima, au fost depuse 5 petitii neintemeiate, iar in perioada anilor 2014 — 2015 nu a fost 
inregistrata nici o petitie. Astfel, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul Cu punctajul 7. 

JudecAtorul Vladislav Clima are o reputatie profesionala ireprosabild, iar pe parcursul activitatii s-a 
prezentat ca o personalitate cu o pregAtire profesionalA inalta, posedind cunostinte juridice solide si 
capacitati manageriale, manifestind responsabilitate, corectitudine si  exigent& 

Magistratul nu a comis careva fapte compromitAtoare, a respectat normele Codului de etica al 
judecAtorului, conducindu-se doar de prevederile legii si  asigurind onoarea si prestigiul functiei 
detinute. 

Totodata, domnul Vladislav Clima a fost ales in anul 2015 in Consiliul Executiv al Asociatiei 
Judecatorilor din Republica Moldova si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia 
profesionala cu punctajul 7. 

in baza informatiei prezentate de Colegiul disciplinar, in perioada 2013-2015, nu au fost 
inregistrate si examinate proceduri disciplinare in privinta judecatorului Vladislav Clima si Colegiul de 
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Date referitoare la hotaririle adoptate de catre judecatorul Vladislav Clima, care au fost obiect de 
examinare la Curtea Europeand, nu sunt, respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu 
punctajul 0. 

Colegiul de evaluare nu a constatat defciente substantiale de ordin profesional, administrativ sau 
organizational in activitatea judecatorului, find recomandatA mentinerea activitatii sale si cresterea 
calitatii activitatii prestate in continuare. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Ciocana, mun. Chisindu, 
Vladislav Clima, a acumulat, in total, 91 de puncte. 



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

HOTARASTE 

A acorda calificativul A ei 	in urma sustinerii evaltfarii 
performantelor, domnului Vladislav CLIMA, judecatorul Judecatoriei Ciocana, mun. 
Chisinau. 

Hoarirea poate fi atacata la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii, prin intermediul Cole ului de evaluare a performantelor 
judecatorilor. 

Prqedintele Colegiului de Evaluare 	 Svetlana NOVAC 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului d 
a Performan4elor Jude 

Nicolae GORDILA 

Alexandr CAUIA 
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