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

In componenta: 
Presedintele sedintei 

Membrii Colegiului 

Nicolae GORDILA 

Iulia GROSU 
Iulia SIRCU 
Alexandr CAUIA 
Nelea BUDAI 

examinind in sedinta publics procedura de evaluare in privinta judecatorului Judeckoriei 
Calarasi, Donna CROITOR, declansata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) 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. 727/28 din 06 octombrie 
2015, la solicitarea judecAtorului Judecatoriei Calarasi, Dorina CROITOR, au fost expediate 
materialele in privinta sa la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor in vederea 
evalukii performantelor pentru numirea in functie de judecator pind la atingerea plafonului 
de virsta. 

La 28 februarie 2011, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 41-VI, 
Dorina Croitor a fost numita in functia de judecator de instructie la Judecatoria Calkasi, pe 
un termen de 5 ani, iar, la 17 februarie 2014, prin Decretul Presedintelui Republicii 
Moldova nr. 997-VII, a fost reconfirmata in functia de judecator pind la expirarea 
imputemicirilor. 

Totodatk in temeiul hotaririi Consiliului Superior al Magistraturii nr. 560/19 din 
01.07.2014, Dorina CROITOR a exercitat atributiile judecatorului de instructie in cadrul 
Judecatoriei CAldrasi in perioada 21.07.2014 pinA la 31.12.2014, iar, prin hotkirea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 918/29 din 11.11.2014 a fost desemnata pentru 
exercitarea atributiilor judecatorului de instructie in perioada 01.01.2015 pina. la 
31.12.2015. 

De asemenea, prin hotArlrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 228/8 din 
04.03.2014, doamna Donna Croitor a fost suspendata din functia de judecator pe perioada 
aflarii in concediu de maternitate, incepind cu 06.02.2014 pind la 11.06.2014, find 
reincadrata la 18 iunie 2014 in cimpul muncii, in baza ordinului presedintelui Judeckoriei 
CATtrasi nr. 79 din 17.06.2014. 



Astfel, in conformitate cu criteriile si  indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la 
criteriile, indicatorii ci procedura de evaluare a performantelor judeatorilor, adoptat prin 
hotarirea CSM nr. 212/8 din 05 martie 2013, membrii Colegiului de evaluare a 
performantelor judecatorilor au efectuat verificarea activitatii judecatorului Judecatoriei 
CAlarasi, Donna CROITOR, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de ate judecatorul Donna CROITOR rata de 
solutionare a dosarelor, in calitate de judecator de drept comun, este urmAtoarea: 

- in anul 2014 (8 luni), judecatorul a examinat 480 cauze, din 613 cauze repartizate, 
ceea ce constituie 78,3% (pe instanta. 79,82%); 

- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 79 cauze, din 94 cauze repartizate, ceea 
ce constituie 84,04%. 

Rata de solutionare a dosarelor in calitate de judecator de instructie este urmatoarea: 
- in anul 2014 (8 luni), judecatorul a examinat 189 de cauze, din 189 de cauze 

repartizate; 
- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 155 de cauze, din 155 de cauze 

repartizate. 
Tinind cont de rata de solutionare a dosarelor pentru anii mention*, indicatorul se 

apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8. 
Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 

constatat ca, judecatorul Donna CROITOR, nu a avut in procedure mai mult de 12 luni, in 
anul 2014 (8 luni) nici o cauza civila si  nici o cauza penala, insa, in anul 2015 (9 luni), a 
avut in procedura mai mult de 12 luni — 7 cauze civile ci 3 cauze penale. Mai mult de 24 ci 
de 36 de luni, in perioada evaluatA, judecatorul nu a avut in procedura nici o cauza civild ci 
nici o cauza penala. 

Motivele neexaminarii dosarelor penale si  civile indicate nu sunt imputabile 
judecatorului, acestea find pe cauzele penale: imposibilitatea procurorului de a asigura 
probele, partile vatamate sau martorii sunt plecati peste hotarele Republicii Moldova, iar pe 
cauzele civile: numirea expertizelor judiciare, delegatiile judecatoresti in alte state, 
comportamentului partilor, care au solicitat aminarea pentru a prezenta probe sau din cauza 
imposibilitatii motivate de a se prezenta la cedinte. 

Reiesind din cele relatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 7. 
Termenul de redactare a hotaririlor ci de publicare a acestora pe pagina web, prevAzut 

de legislatie, este respectat. In rezultatul verificarii paginii web a Judecatoriei Caaraci, s-a 
stabilit ca, in perioada 2014 (8 luni) — 2015 (9 luni), la toate cauzele examinate de catre 
judecatorul Donna CROITOR au fost publicate toate hotaririle, nefiind inregistrate careva 
plingeri sau sesizari vizind incAlcarea termenelor de redactare a holaririlor de catre 
judecator si  Colegiul de evaluare apreciaza acest indicator cu punctajul 8. 

Doamna Donna CROITOR, in perioada 2014 (8 luni) — 2015 (9 luni), a indeplinit ci 
alte atributii stabilite prin lege. Magistratul a condus practica la 2 studenti ai institutiilor 
superioare de inv5famint, find desemnata si in calitate de membru al Comisiei de concurs 
pentru selectarea candidatilor la ocuparea functiilor publice vacante, Comisiei de atestare a 
salariatilor, Comisiei de disciplind pentru functionarii publici ci grupului de lucru pentru 
achizitii publice, instituite in cadrul JudecAtoriei Calaraci, in activitatea carora se implica 
foarte activ. Astfel, indicatorul se apreciaza cu punctajul 3. 



Judecatorul Donna CROITOR pose& cunostinte in domeniul tehnologiilor 
informationale, utilizind programele MS Word, Excel, posta electronica si navigind pe 
interne, inclusiv magistratul aplicd Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si asigula 
inregistrarea audio a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio 
a sedintelor de judecata. SRS "Femida", totodata, verificind salvarea inregistrarii audio pe 
CD-uri si anexarea acestora la dosare. In calitate de judecator de instructie, audiazA minorii 
in camera special amenajata penult audierea acestora, find efectuatd inregistrarea audio si 
video conform art. 1101  Cod de procedura. penala. 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Informatia privind holaririle/sentinteleincheierile mentinute din cele contestate, 

emise in calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea: 
- in anul 2014 (8 luni), au fost contestate 27 hotariri judecatoresti, find mentinute 20 

hotariri, ceea ce constituie 74,07%; 
- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 26 hotariri judecatoresti (16 hotariri nu au 

fost examinate), find mentinute 9 hotariri, ceea ce constituie 90%. 
Informatia privind hotaririle/incheierile mentinute din cele contestate, emise in 

calitate de judecator de instructie, este urmatoarea: 
- in anul 2014 (8 luni), au fost contestate 10 hotariri/incheieri, find mentinute 5 

hotAriri/incheieri, ceea ce constituie 50%; 
- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 9 holariri/incheieri, find mentinute 7 

hotariri/incheieri, ceea ce constituie 77,77%. 
In acest context, indicatorul respectiv se apreciazA cu punctajul 6. 
Informatia privind hotatirile/sentintele/incheierile casate din cele examinate, emise in 

calitate de judecator de drept comun, este urmatoarea: 
- in anul 2014 (8 luni), din 480 de cauze examinate, 7 hotariri/sentinte/incheieri au 

fost casate, ceea ce constituie 1,45%; 
- in 2015 (9 luni), din 79 de cauze examinate, 1 hotarire/sentinWincheiere a fost 

casatA, ceea ce constituie 1,26%; 
Informatia privind hotaririle/ incheierile casate din cele examinate, emise in calitate 

de judecator de instructie, este urmatoarea: 
- in anul 2014 (8 luni), din 19 cauze examinate, 1 hotarire/ incheiere a fost casata, 

ceea ce constituie 5,26%; 
- in anul 2015 (9 luni), din 132 de cauze examinate, 2 hotariri/incheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 1,51%; 
Astfel, indicatorul se apreciaza de cane Colegiul de evaluare cu punctajul 4. 
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotaririlor/sentintelor, Colegiul 

de evaluare atesta ca acestea sunt dare si argumentate, materialul factologic este expus 
logic, probele sunt analizate consecvent, conform pertinentei si admisibilitatii, incadrarea 
juridica a circumstantelor pricinii este cored& find apreciat indicatorul respectiv cu 
punctajul 7. 

Organizarea activitatii profesionale de catre judecator este la un nivel corespunzator. 
In cadrul sedintelor de judecata magistratul are un comportament corect si impartial fate de 
participantii la proces, iar obiectii sau plingeri din partea justitiabililor nu au parvenit. 



Judecatorul respects termenele de numire a cauzelor spre judecare, graficul sedintelor de 
judecata si normele procedurale la examinarea cauzelor. 

Pe parcursul activitatii desfasurate, judecatorul a dat dovada de cunostinte 
profesionale, respectind drepturile si  libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de 
legislatia nationald si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale, principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

In consecinta, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7. 
Conform certificatelor prezentate de catre judecator, eliberate de Institutul National al 

Justitiei, in perioada anilor 2014 — 2015, doamna Donna CROITOR a acumulat 72 ore de 
formare continua, participind in perioada respective si la 4 seminare pentru judecatorii de 
instructie la Curtea de Apel Chisinau si  Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind 
formarea profesionala a judecatorului cu punctajul 9. 

Magistratul respects etica profesionala, iar, potrivit informatiei Inspectiei Judiciare de 
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii, in privinta judecatorului Donna CROITOR, in 
anul 2014 nu a fost depusa nici o petitie, iar, in anul 2015, a fost inregistrata o petitie, find 
neintemeiata. 

Reiesind din cele stabilite, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind 
respectarea eticii profesionale cu punctajul 7. 

Activind in cadrul Judecatoriei Calarasi, doamna Donna CROITOR s-a manifestat ca 
o persoand onesta, corecta, a dat dovada de respect, amabilitate, toleranta si receptivitate in 
raport cu justitiabilii, colaboratorii instantei judecatoresti si reprezentantii altor autoritati 
publice, respectind normele Codului de etica si conduits profesionala a judecatorului. 

Opinia generals in societate despre judecator este foarte bunk bucurindu-se de 
autoritate si respect, atit in cadrul colectivului instantei judecatoresti, cit si in afara lui, 
Magistratul are o reputatie ireprosabila si se conduce doar de prevederile legislatiei in 
vigoare, asigur'ind onoarea si  prestigiul functiei detinute. 

Astfel, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia profesionala cu 
punctajul 7. 

Conform informatiei prezentate de Colegiul disciplinar, in perioada 2014 — 2015, nu 
au fost inregistrate si examinate proceduri disciplinare in privinta judecatorului Donna 
CROITOR si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Date referitoare la hotaririle adoptate de care judecatorul Donna CROITOR, care au 
fost obiect de examinare la Curtea Europeans pentru Drepturile Omului, nu sunt, respectiv, 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Concomitent, Colegiul de evaluare noteaza ca, sunt rezerve in aplicarea corecta a 
normelor de drept material si aprecierea corecta a materialului probatoriu pe cauzele civile, 
iar, in vederea inlaturarii deficientelor depistate si imbunatatirii performantelor 
profesionale, se recomanda judecatorului studierea suplimentara a practicii judiciare pe 
cauzele civile si  penale, precum si  participarea la formarea profesionala continua in cadrul 
Institutului National al Justitiei. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Catarasi, 
Donna CROITOR, a acumulat, in total, 79 de puncte. 



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare caliuzindu-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 	2 Te j x,t 	in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, doamnei Dor' a CROITOR, judeckor al Judeckoriei CalArasi. 

Hotarirea poate fi atacka la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 zile 
lucratoare de la data adoplarii, prin intermediul Colegiului de evaluare a performantelor 
judecatorilor. 

Nicolae GORDILA 

lia GROSU 

Mihail MACAR 

Iulia SIRCU 

Alexandr CAUIA 

Nelea BUDAI 

Pre§edintele §edintei Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judeckorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 
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