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COLEGIUL DE EVALUARE A PEREORMANJELOR JUDECATORILOR PE
LiNGA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

«

In componenja:
Pre§edintelui Colegiului Svetlana NOVAC

Membrilor Colegiului Nicolae GORDILA
lulia GROSU
Ghenadie ENI
Diana SCOBIOALA

examinand in sedin^a publica procedura de evaluare in privinja judecatorului
Judecatoriei Taraclia, Evghcni Dvurecenschi, declan§ata in temeiul prevederilor art.
30 alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performan|elor si cariera Judecatorilor, Colegiul de evaluare

C O N S T A T A :

Conform Graficului de evaluare a performan^elor Judecatorilor aprobat prin
Hotanrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, to^i
judecatorii din instance na(ionale vor fl supusi procedurii de evaluare ordinara. La
05.11.2004, prin Decretul Presedintelui RM nr. 2080, domnul Dumitru Gherasim, a
fost numit in finc^ia de judecator la Judecatoria Taraclia. Prin Decretul Presedintelui
RM nr. 125-VII din 14.06.2012, judecatorul Evgheni Dvurecenschi, a fost numit in
func^ia de presedinte al Judecatoriei Taraclia, pe un termen de 4 ani. De asemenea,
domnul Evgheni Dvurecenschi, in perioada de raportare a exercitat §i func^ia de
judecator de instructie. Respectiv, in confonnitate cu criteriile si indicii prevazu^i de
Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii si procedura de evaluare a
performance lor Judecatorilor, adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013,
membrii Colegiului de Evaluare a Performantelor Judecatorilor au efectuat verificarea
activities! judecatorului Judecatoriei Taraclia, Evgheni Dvurecenschi, stabilind
urmatoarele.

As.adar, conform Notei informative prezentate de catre judecator, rata de
solu^ionare a dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza.

Pentru anul 2011, judecatorul din 374 de cauze repartizate a examinat 331, ceea
ce constituie 88,50% (pe instan^a - 89,74%);



- Pentru anul 2012, judecatorul din 202 de cauze repartizate a examinat 171, ceea
ce constituie 84,65% (pe instan^a- 102,57%);

Pentru anul 2013, judecatorul din 378 de cauze repartizate a examinat 319, ceea
ce constituie 84,39% (pe instanja- 93,77%).

Reiesind din rata de solu^ionare a dosarelor pentru ultimii ani, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.

Conform informatiei prezentate, pentru perioada 2011, a fost depistat 1 dosar
civil aflat in examinare mai mult de 12 luni, 3 dosare civile aflate in procedura mai
mult de 12 luni m anul 2012 si 2 dosare civile aflate in procedura mai mult dc 12 luni
in anul 2013; pentru perioada 2011-2013, in lista dosarelor aflate in procedura mai
mult de 24 si 36 de luni, nu au fost depistate dosare in examinare. De catre judecatorul
nomibnalizat s-au respectat cu stricteje drepturile participan^ilor la un proces echitabil,
fiind asigurat, astfel, dreptul oricarei persoane de a-i fi examinata cauza in mod public
si in termen rezonabil. Ca motive ale neexaminarii dosarelor fiind: suspendarea
examinarii pina la examinarea cauzei conexe; neprezentarea par^ilor; expedierea
dosarelor la Curtea de Apel pentru examinarea recursurilor. Reiesind din cele
constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8.

La compartimentul sus-men^ionat, fiind verificata pagina web a Judecatoriei
Taraclia, s-a stabilit ca, pentru anul 2011, din 331 de cauze examinate, au fost
publicate 126 de hotariri; pentru anul 2012, din 171 cauze examinate, au fost publicate
153 de hotariri, iar pentru anul 2013, din 319 de cauze examinate, au fost publicate
226 de hotariri. Pentru 2011-2013, numarul dosarelor examinate fiind mai mare decit
numarul hotaririlor publicate, din motiv ca desfasurind activitatea in calitate de
judecator de instruc^ie, conform Regulamentului aprobat de CSM prin Hotarirea nr.
472/21 din 18.12.2008, autorizarile acjiunilor de urmarire penala si acjiunile
operative, nu se publica prin intermediul PIGD pe pagina web a instance! de judecata.
Prin urmare, Colegiul refine ca, judecatorul respecta termenul de redactare al
hotaririlor, stipulat de legisla^ia R, Moldova. Respectiv, Colegiul de evaluare a
apreciat indicatorul cu punctajul 6.

Domnul Evgheni Dvurecenschi, s-a implicat in procesul de elaborare a actelor
f\. In calitate de presedinte al instantel in fiecare an a organizat Ziua usilor

deschise si alte evenimente de acest fel, care au fost organizate in cadrul Judecatoriei
Taraclia, explicind elevilor si studentilor rolul justitiei intr-un stat de drept. Pe
parcursul anilor 2011-2013, a condus practica la 5 studen^i din cadrul institu^iilor
superioare de inva^amint. Evgheni Dvurecenschi, a pregatit modificari in proiectul
Legii cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor si a fost numit in calitate de
Presedinte al Comisiei de efectuarea achizi^iilor publice in anul 2011 si in anul 2013.
Reiesind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.

Judecatorul Evgheni Dvurecenschi, poseda cunostin^e in utilizarea PIGD,
Programului SRS "Femida", postei electronice, navigarii pe internet; cunoaste
programele MS Word, Excel si in activitate aplica cu succes aceste cunostin^e.



Inregistrarea audio a sedim;elor de judecata se efectucaza dupa instalarea sistemului de
mregistrare SRS "Femida". A participat la cursurile IT privind utilizarea PIGD
organizate din cadrul Cur^ii de Apel Comrat in anul 2009 sj ?n cadrul Institutului
National de Justice. Respectiv, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu

punctajul 5.
Informa^ia privind procentajul hotaririlor/incheierilor men^inute din ccle

contestate este urmatoarea:
Pentru anul 2011, din 19 de hotariri/sentin^e/ineheieri contestate, 9 au fost

mentinute (47,37%);
Pentru anul 2012, din 30 de hotariri/sentinte/Tncheieri contestate, 21 au fost

men{inute (70%);
Pentru anul 2013, din 23 hotariri/sentin^e/Tncheieri contestate, 16 au fost

mentinute (69,56%). Prin urmare, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu

punctajul 6.
Informajia privind numarul s.i procentajul hotaririlor/Tncheierilor casate din ccle

examinate este urmatoarea:
Pentru anul 2011, din 331 cauze examinate, 10 hotariri/mchcieri/sentinte au fost

casate (3,02%);
Pentru anul 2012, din 171 cauze examinate, 9 hotanri/Tncheieri/sentinte au fost

casate (5,26%);
Pentru anul 2013, din 319 cauze examinate, 7 hotariri/Incheieri/sentinte an fost

casate (2,19%). Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de
evaluare cu punctajul 4.

Motivarea sentin^elor sj hotanrilor de catre judecatorul Evghcnii Dvurecenschii,
este suficienta s.i echilibrata, expunerea concluziilor si circumstantelor de drept si de
fapt pe care se mtemeiaza concluziile este clara. Totodata, in expunerea hotaririlor sc
opereaza cu traduceri din limba rusa, or, sedin^ele de judecata, de rcgula, se petrec In
limba rusa. Respectiv, ^inind cont de cele expuse, indicatorul se apreciaza de catre
Colegiul de evaluare cu punctajul 6.

Cauzele, repartizate judecatorului Hvghenii Dvurecenschii sint pregatite In mod
corespunzator pentru examinare, participant la proces sint in^tiin^ati la timp despre
data, ora si locul examinarii, copiile de pe ac{iunc (in cauzele civile) cu documentele
anexatc sint expediate piri^ilor, dupa caz intervenien^ilor, etc. Majoritatea ^cdin^clor
de judecata au loc in sala de §cdin^e, toate fiind inregistrate. Judecatorul arc un
comportamcnt adeevat, este re^inut, respecta procedura de examinare a cauzelor.
Ammarea neintemeiata a ^edin^elor, din vina judecatorului, nu s-au constatat.
HotarTrile se redacteaza in termeni legali. Astfcl, pe parcursul activita^ii Evghenii
Dvurecenschii a organizat activitatea sa profcsionala la un nivel adeevat cerin^elor
func^iei de^inute, asigurind disciplina si solemnitatca proceselor de judecata, a dal
dovada de respect s.i rabdare fa^a de toji participan^ii la proces, men^inind ordinea §i



atmosfera respectuoasa in sedintele de judecata. Reiesind din cele constatate, Colegiul
de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.

Conform informatjei parvcnite de la Institutul National al Justice! si al altor
institu^ii pentru pcrioada anilor 2011 - 2013, domnul Evgheni Dvurecenschi a
acumulat 226 ore de formarc continua si 88 de ore de participare la seminarele in
cadrul Curtii de Apel si Cur^ii Supreme de Justice. In afara de aceasta, judecatorul
Evgheni Dvurecenschi a urmat instruirea continua in Letonia, cu un total de 48 de ore.
Atsfel, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 10.

Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare a Consil iului Superior al Magistraturii
in privin^a judecatorului in perioada anilor 2011-2013 au fost depuse 2 peti^ii
neintemeiate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.

In perioada activita^ii in domeniul dreptului, judecatorul Hvghenii
Dvurecenschii a dat dovada de o califlcare profesionala inalta, cunostinje profunde in
ramurile de drept practicate, performan^a, persistenja, constiinciozitate si
principialitate. De catre justitiabili este apreciat ca fund un judecator obicctiv, calm si
competent, in societatc se bucura de o reputable ireprosabila. In colectiv se
caractcrizeaza pozitiv, atribu{iile de serviciu le exercita in mod onest, avind o inalta
^inuta morala si maxima corectitudinc, este impartial si independent. Pentru atitudine
constiincioasa fa{a de obliga^iunile de serviciu, succese remarcabile in infaptuirea
justijiei, promovarea reformei judiciare, consolidarea independen^ei autorita^ii
judecatoresti si aportul personal la afirmarea incredcrii societatii in actul de
justice, prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii, domnului Evghenii
Dvurecenschii i-a lost decernata Diploma de Onoare. Colegiul de evaluare a apreciat
indicatorul cu punctajul 7.

Reiesind din informa^ia prezentata de catre Colegiul disciplinar, in perioada
anilor 2011-2013, n-au fost inregistrate si examinate proceduri disciplinare in
privin^a judecatorului Evgheni Dvurecenschi. Lulnd in considerate cele constatate,
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judccatoriei
Bal^i, Evgheni Dvurecenschi, care au fost obiect de examinare la Curtea Eiuropeana,
nu sunt, respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

^

In calitate de recomandari, in vederea Tnlaturarii deficientelor depistate si
imbunatatirii performantelor profesionale, Colegiul de evaluare propune judecatorului
Evgheni Dvurecenschi, sa petreaca la maxim sedinjele de judecata in limba de slat. La
motivarea hotaririlor sa aplice mai mult prcvedcrile normelor materiale §i practica
judiciara, inclusiv a CEDO.

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Taraclia, Evgheni Dvurecenschi, a
acumulat un total de 81 de puncte.



in baza celor expuse, Colegiul de evaluate calauzindu-se de prevederile art.
22, 23 §i 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,

H O T A R A § T E

A acorda calificativul i - C C l ? '
performan^elor, domnului Evgheni
Judecatoriei Taraclia.

1/lC in urma sus^inerii evaluarii
DVURECENSCHI, judecatorul

Hotarirea poate fi atacata la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de
10 zile lucratoare de la data adoptarii, prin intermediul Colegiului de evaluare a
performan^elor judecatorilor.

Pre$edintele Colegiului de Evaluare
a Performantelor Judecatorilor

Membrii Colegiului de Evaluare
a Performan^elor Judecatorilor

Svetlana NO VAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

Diana SCOBIOALA

luliaGROSU


