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

In componenta: 
Presedintele sedintei 	Nicolae GORDILA 

Membrii Colegiului 	Iulia GROSU 
Iulia SIRCU 
Nelea BUDAI 
Mihail MACAR 
Alexandr CAUIA 
Mariana ODAINIC 

examinind in sedinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului JudecAtoriei 
Ialoveni, Constantin CRETU, declansala in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 
154 din 05.07.2012 privind selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor, Colegiul 
de evaluare 

CONSTATA: 
Prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1298-Ill din 11 iunie 2003, 

Constantin CRETU a fost numit in functia de judecator la Judecatoria Ialoveni, pe un termen de 
5 ani, iar, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1650-IV din 13 mai 2008, a fost 
numit in functia de judecator pind la atingerea plafonului de virsta. 

Ulterior, prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 95/3 din 28 ianuarie 
2014, judecatorul Constantin CRETU a fost desemnat sa exercite atributiile judecatorului de 
instructie in cadrul Judecatoriei Ialoveni in anul 2014. 

La 10 octombrie 2014, judecatorul Constantin CRETU a fost supus procedurii de 
evaluare ordinary a performantelor si, prin hotarirea Colegiului de evaluare a performantelor 
judecatorilor nr. 162/11 din 10 octombrie 2014, i s-a acordat calificativul "insuficient", fiindu-i 
acordat un termen de 9 luni pentru evaluarea repetata. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si indicatorii 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 Ialoveni, Constantin 
CRETU, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de judecator, rata de solutionare a dosarelor, in 
perioada evaluata, in calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea: 

- in anul 2014, judecatorul a examinat 504 cauze, din 695 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 72,51% (pe instanta 80,2%); 

- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 248 de cauze, din 452 de cauze repartizate, 
ceea ce constituie 54,86% (pe instanta. 65,2%). 

Rata de solutionare a dosarelor, in calitate de judecator de instructie, este urmatoarea: 
- in anul 2014, judecatorul a examinat 504 cauze, din 516 cauze repartizate, ceea ce 

constituie 97,67%. 



Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se 
apreciaza de cane Colegiul de evaluare cu punctajul 7. 

Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 
constatat ca, judecatorul Constantin CRETU, in anul 2014, a avut in procedure mai mult de 12 
luni — 14 cauze civile si 15 cauze penale, iar, in anul 2015 (9 luni) — 18 cauze civile si 14 cauze 
penale. Mai mult de 24 de luni, judecatorul a avut in procedural, in anul 2014 — 9 cauze civile si 
3 cauze penale, iar in anul 2015 (9 luni) — 7 cauze civile si 7 cauze penale. 

Concomitent, mai mult de 36 de luni, in anul 2014 judecatorul a avut in procedura 5 
cauze civile si 2 cauze penale, iar in anul 2015 (9 luni) a avut in procedura 7 cauze civile si 2 
cauze penale. 

Motivele neexaminarii dosarelor penale si  civile indicate sunt: complexitatea cauzelor, 
efectuarea expertizelor judiciare, examinarea de care instanta de apel a recursurilor si a 
cererilor de recuzare a tuturor judecatorilor Judecatoriei Ialoveni, acordarea termenului pentru 
prezentarea probelor suplimentare si studierea materialelor dosarelor, neprezentarea 
participantilor la proces, anuntarea inculpatului in cautare, precum si din alte motive intemeiate. 

Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 4. 
Termenul de redactare a hotaririlor si de publicare a acestora pe pagina web a fost 

respectat. In rezultatul verificarii paginii web a JudecAtoriei Ialoveni, s-a stabilit ca, in perioada 
2014 — 2015 (9 luni), la toate cauzele examinate de judecatorul Constantin CRETU au fost 
publicate toate hotaririle judecatoresti si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu 
punctajul 6. 

Domnul Constantin CRETU, in perioada 2014 — 2015 (9 luni), a indeplinit si alte atributii 
stabilite prin lege. Judecatorul a fost conducAtor al stagiului de practice la 5 studenti, exercitind 
si atributii in calitate de membru al Comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice 
vacante in cadrul JudecAtoriei Ialoveni. Astfel, indicatorul se apreciaza cu punctajul 3. 

Judecatorul Constantin CRETU poseda cunostinte in domeniul tehnologiilor 
informationale, utilizind in activitatea sa programele MS Word, Excel, porta electronics si 
navigind pe internet, inclusiv magistratul aplica Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si 
asigurd inregistrarea audio a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare 
audio a sedintelor de judecata SRS "Femida" si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu 
punctajul 3. 

Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate, emise in 
calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea: 

- in anul 2014, au fost contestate 77 hotdriri judecatoresti, find mentinute 30 hotariri, 
ceea ce constituie 38,96%; 

- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 16 hotariri judecatoresti, find mentinute 6 
hotariri, ceea ce constituie 37,5%. 

Informatia privind hotaririle/incheierile mentinute din cele contestate, emise in calitate de 
judecator de instructie, este urmatoarea: 

- in anul 2014, au fost contestate 48 hotariri judecatoresti, find mentinute 32 hotariri, 
ceea ce constituie 66,66%. 

In acest context, indicatorul respectiv se apreciazA cu punctajul 6. 
Informatia privind hotdririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate, emise in 

calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea: 
- in anul 2014, din 504 cauze examinate, 46 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea 

ce constituie 9,12%; 
- in anul 2015 (9 luni), din 248 de cauze examinate, 5 hotariri/sentinte/incheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 2,01%. 



Informatia privind hotarifile/incheierile casate din cele examinate, emise in calitate de 
judecator de instructie, este urmatoarea: 

- in anul 2014, din 516 cauze examinate, 16 hotariri/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 3,1%. 

Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 3. 
Referitor la claritatea expunerii si  calitatea motivarii hotaririlor/sentintelor/incheierilor, s-

a constatat ca, motivarea se face cu indicarea normelor de drept material si procedural, termenii 
juridici sunt utilizati corect, expunerea este clara, insa judecatorul urmeaza sal studieze mai 
detaliat legislatia nationala, recomandarile Curtii Supreme de Justitie si hotarifile CtEDO, cu 
aplicarea in practical, find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 6. 

Organizarea activitatii profesionale este la un nivel adecvat, cauzele repartizate sunt 
pregatite corespunzator pentru examinare. Sedintele de judecata se desfasoara in sala de 
sedinte, find inregistrate audio. 

Totodata, domnul Constantin CRETU urmeaza ss respecte cerintele privind vestimentatia 
judecatorului in cadrul sedintelor de judecata, asigurind respectarea vestimentatiei si de catre 
ceilalti participanti la proces, inclusiv sal respecte solemnitatea sedintelor, diplomatia in proces 
si sal manifeste un comportament corect. 

In consecinta, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Conform certificatelor prezentate de judecator, eliberate de Institutul National al Justitiei, 

in perioada 2014 — 2015 (9 luni), domnul Constantin CRETU a acumulat 88 ore de formare 
continua, si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea profesionala a 
judecatorului cu punctajul 5. 

La indicatorul cu privire la respectarea eticii profesionale, Colegiul de evaluare remarca 
rezerve la comportamentul judecatorului, atit in cadrul sedintelor de judecata, cit si in afara 
sedintelor. Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in privinta judecatorului Constantin 
CRETU, in anul 2014 au fost depuse 10 petitii, iar in anul 2015 au fost depuse 3 petitii, find 
neintemeiate. 

Reiesind din cele stabilite, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind respectarea 
eticii profesionale cu punctajul 6. 

Reputatia profesionala a judecatorului este normals. in colectiv se bucura de stima si 
respectul colegilor, find onest si  sociabil. Magistratul a manifestat responsabilitate la 
exercitarea atributiilor de serviciu si impartialitate la infaptuirea justitiei, nu a comis careva 
fapte compromitatoare si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia 
profesionala cu punctajul 6. 

In baza informatiei parvenite de la Colegiul disciplinar, in perioada 2014 — 2015, nu au 
fost inregistrate si examinate proceduri disciplinare in privinta judecatorului Constantin 
CRETU, Colegiul de evaluare apreciind indicatorul cu punctajul 0. 

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

Totodata, Colegiul de evaluare remarca deficiente in comportamentul judecatorului cu 
participantii la proces, recomandind magistratului sal manifeste un comportament mai adecvat 
fatal de persoanele care participa la procesele judiciare. De asemenea, se recomanda 
judecatorului studierea mai aprofundata a legislatiei nationale si a practicii CtEDO si  aplicarea 
acestora in activitatea de infaguire a justitiei. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Ialoveni, 
Constantin CRETU, a acumulat, in total, 61 de puncte. 



a GROSU 

Iulia SIRCU 

Nelea BUDAI 

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

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	  in urma sustinerii evaluarii 
perfonnantelor, domnului Constantin CRETU, judecator al Judecatoriei Ialoveni. 

Hotarirea poate fi atacala la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 zile 
lucealoare de la data adoptarii, prin intermediul Colegiului de evaluare a performantelor 
judecatorilor. 

Presedintele sedintei Colegiului de Evaluare 	 Nicolae GORDILA 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

illesoliaso r r 	 M.  • ail MACAR 

exan•r CAUIA 

 

Mariana ODAINIC 
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