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examinand in sedinth publich procedura de evaluare in privinta judecatorului Judecatoriei
Hincesti, Vitalie Cotorobai, declansath in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. b) 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. 572/23 din 28 iulie 2015, s-a admis
cererea judecatorului Judechtoriei Hincesti, Vitalie Cotorobai, privind remiterea materialelor in
privinta dumnealui la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor in vederea unei
eventuale promovaxi la Curtea de Apel Chisinau.
La 13 mai 2008, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1654-IV, Vitalie
Cotorobai a fost numit in functia de judecator de instructie la Judecatoria Hincesti, pe un termen
de 5 ani, iar, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 647-VII din 23 mai 2013,
Vitalie Cotorobai a fost numit in functia de judecator pins la atingerea plafonului de virsta.
In anii 2013 si 2014 domnul Vitalie Cotorobai, in temeiul hotaririlor Consiliului Superior
al Magistraturii, a exercitat atributiile judecatorului de instructie, iar pe parcursul anului 2015 a
exercitat atit atributii de judecator de drept comun, cit si atributii ale judecatorului de instructie.
Astfel, in conformitate cu criteriile si indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la
criteriile, indicatorii si procedura de evaluare a performantelor judecatorilor, adoptat prin
hotarirea CSM nr. 212/8 din 05 martie 2013, membrii Colegiului de evaluare a performantelor
judecatorilor au efectuat verificarea activitatii judecatorului Judecatoriei Hincesti, Vitalie
Cotorobai, stabilind urmatoarele.
Conform Notei informative prezentate de care judecatorul Vitalie Cotorobai, rata de
solutionare a dosarelor in calitate de judecator de instructie este urmatoarea:
- in anul 2013 judecatorul a examinat 856 de cauze din 870 de cauze repartizate, ceea ce
constituie 98,39%;
- in anul 2014 judecatorul a examinat 521 de cauze din 530 cauze repartizate, ceea ce
constituie 98,30%;
- in anul 2015 judecatorul a examinat 396 de cauze din 419 cauze repartizate, ceea ce
constituie 94,51%.
Totodata, rata de solutionare a dosarelor, in calitate de judecator de drept comun, este
urmatoarea:
- in anul 2015 judecatorul a examinat 121 de cauze din 273 de cauze repartizate, ceea ce
constituie 44,32%.

Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se apreciaza
de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 9.
Judecatorul a respectat termenele rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei. In
perioada 2013 — 2014, judecatorul Vitalie Cotorobai nu a avut in procedure cauze mai mult de 12
luni, insal, in anul 2015, a avut in procedure mai mult de 12 luni doar 2 plingeri. Totusi, in
perioada 2013 — 2015, mai mult de 24 de luni si mai mult de 36 de luni judecAtorul nu a avut in
procedurd nici o cauza.
Motivele neexaminarii dosarelor indicate sunt: aminarea la solicitarea partilor pentru a
prezenta probe si a se pregati de sedinta; reluarea cercetarii judecatoresti; schimbarea avocatului
si aminarea unor sedinte din cauza imposibilitatii motivate de a se prezenta; imposibilitatea
partilor de a asigura probele; imposibilitatea participarii condamnatei la sedinta de judecata si
alte motive intemeiate. Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 9.
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
Hincesti, s-a stabilit ca, in anul 2013 au fost publicate 81 de hotariri, find examinate 856 de
cauze (civile, penale, contraventionale, materialele judecatorului de instructie), iar in perioada
2014 — 2015, la toate cauzele examinate au fost publicate hotarifile si Colegiul de evaluare
apreciazd indicatorul cu punctajul 7.
Domnul Vitalie Cotorobai, a indeplinit, in perioada 2013 — 2015 si alte atributii stabilite
prin lege. Acesta a condus practica la 2 studenti din cadrul institutiilor superioare de invatamint,
participind si in calitate de membru sau presedinte la sedintele unor comisii si grupuri de lucru,
constituite in cadrul instantei judecatoresti, inclusiv a participat in anii 2013 si 2014 la sedintele
comune ale organului de urmarire penal& procurorilor si judecatorului de instructie din raionul
Hincesti. Astfel, indicatorul este apreciat cu punctajul 2.
JudecAtorul Vitalie Cotorobai poseda cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale,
utilizind programele MS Word, Excel, posta electronics si navigind pe internet. Magistratul
splice Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si asigura inregistrarea audio a sedintelor de
judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio a sedintelor de judecata SRS
"Femida", verificind salvarea inregistrarilor audio pe CD si anexarea acestora la dosar, iar in
calitate de judecator de instructie audiaza minorii in camera special amenajata pentru audierea
acestora, find efectuata inregistrarea audio si video conform art. 110/1 Cod de procedurd penall
Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5.
Informatia privind hotarifile/incheierile mentinute din cele contestate, pronuntate in
calitate de judecator de instructie, este urmatoarea:
- in anul 2013 au fost contestate 66 de hotariritincheieri, find mentinute 58 de
hotariri/incheieri, ceea ce constituie 87,87%;
- in anul 2014 au fost contestate 91 de hotariri/incheieri, find mentinute 77 de
hotariri/incheieri, ceea ce constituie 84,61%;
- in anul 2015 au fost contestate 22 de hotariri/incheieri, find mentinute 15
hotariri/incheieri, ceea ce constituie 68,18%.
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate,
pronuntate in calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea:
•
- in anul 2015 au fost contestate 3 hotariri judecatoresti, care, ping in prezent, nu au fost
examinate de dire instanta ierarhic superioard.
In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 8.
Informatia privind hotarifilerincheierile casate din cele examinate, pronuntate in calitate de
judecator de instructie, este urmatoarea:

- in anul 2013, din 856 de cauze examinate, 9 hotariritincheieri au fost casate, ceea ce
constituie 1,05%;
- in anul 2014, din 521 de cauze examinate, 14 hotariri/incheieri au fost casate, ceea ce
constituie 2,7%;
- in anul 2015, din 396 de cauze examinate, 8 hotkiri/incheieri au fost casate, ceea ce
constituie 2,02%.
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate, in calitate de
judecator de drept comun, este urmatoarea:
- in anul 2015, din 121 de cauze examinate, nici o hotarire nu a fost casata.
Astfel, indicatorul se apreciaza de care Colegiul de evaluate cu punctajul 5.
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotarifilor/sentintelor/incheierilor, s-a
constatat ca motivarea este clara §i argumentata, expunerea este consecyenta si coerenta, probele
sunt analizate suficient, find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 8.
Organizarea activitatii profesionale este la un nivel corespunzkor, ceea ce a contribuit la
respectarea termenului rezonabil la examinarea cauzelor si obtinerea unui randament inalt in
procesul de solutionare a cauzelor aflate in gestiunea judecatorului.
In cadrul sedintelor de judecata, judecatorul are o atitudine corecta si impartiata fats de
participant la proces, manifestind cuncqtinte §i abilitati profesionale, respectind normele
procedurale la conducerea §edintelor de judecata si la examinarea cauzelor, drepturile si
libertkile fundamentale ale cetkenilor, prevazute de legislatia nationala §i de Conventia pentru
apkarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, principiile statului de drept §i
prevederile actelor legislative. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.
In perioada anilor 2013 — 2015, domnul Vitalie Cotorobai a participat la mai multe cursuri
si seminare de instruire continua, acumulind, conform certificatelor prezentate, 316 ore de
dezvoltare profesionala. continua §i Colegiul de evaluate apreciaza indicatorul vizind formarea
profesionale a judecatorului cu punctajul 10.
Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in perioada anilor 2013 — 2014, in privinta
judecatorului Vitalie Cotorobai, au fost depuse 2 petitii neintemeiate, Colegiul de evaluare
apreciind indicatorul privind respectarea eticii profesionale cu punctajul 7.
Judecatorul Vitalie Cotorobai, activind in cadrul Judecatoriei Hincqti, s-a manifestat ca o
personalitate onesta, responsabila §i disciplinata. In raport cu justitiabilii, colegii §i personalul
instantei, manifesta respect, amabilitate, tolerant& receptivitate §i corectitudine, respectind
normele Codului de etica al judecatorului. Colaboreaza constructiv cu reprezentantii institutiilor
de drept din teritoriu, in scopul respectkii drepturilor §i libertatilor fundamentale ale omului in
cadrul procedurilor judiciare. Domnul Vitalie Cotorobai se bucura de autoritate, avind o conduits
civics inalta, find decorat, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne Kir. 179 din 25 iunie 2015,
cu CRUCEA "Pentru Merit" de Clasa II.
Judecatorul nu a comis careva fapte compromitatoare, avind o reputatie irepro§abila.,
conducindu-se doar de prevederile legii, asigurind onoarea si prestigiul functiei detinute, iar
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia profesionale 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 Vitalie Cotorobai §i
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
Date privind hot-at-11.11e adoptate de judecator, care au fost obiect de examinare la Curtea
Europeand, nu sunt. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
In rezultatul desfa§urarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei HinceSi, Vitalie
Cotorobai, a acumulat, in total, 86 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 performantelor si
cariera judecatorilor,
HOTARASTE
A acorda calificativul
e fe
GZ C _ in urma sustinerii evaluarii
performantelor, domnului Vitalie COTOROBAI, judecatorul Judecatoriei Hincesti.
Hotarirea poate fl atacat5. la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 zile
luceatoare de la data adoptarii, prin intermediul Colegiului de evaluare a performantelor
j udecatorilor.
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