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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANJELOR JUDECATORILOR PE
L1NGA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In componenta:
Presedintelui Colegiului: Svetlana NOVAC

Membrilor Colegiului: Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lul iaGROSU
Diana SCOBIOALA

examinand in sedinta publica procedura de evaluare ?n privinja judecatorului
Judecatoriei Edinet, Ghenadie Birsan, declansata in temeiul prevederilor art. 30 alin.
(4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selcctia, evaluarea performanjelor si
cariera judecatorilor, Colegiul de evaluare

C O N S T A T A :

Conform Graficului de evaluare a performantelor judecatorilor, aprobat prin
Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, io\i
judccatorii din instance na^ionale vor fi supusi procedurii de evaluare ordinara. Prin
Decretul Presedintelui Republicii Moldova din 24.06.2005, Ghenadie Birsan a fost
numit in fUnc^ia de judccator la Judecatoria Edinet. De asemenea, domnul Ghenadie
Birsan, in perioada dc raportare a exercitat §i func^ia de judccator dc instruc^ic.
Respectiv, in conformitate cu criteriilc §i indici i prevazu^i de Regulamentul cu privire la
criteriile, indicatorii si procedura de evaluare a performantelor judecatorilor, adoptat
prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a
Performantelor Judecatorilor au efectuat verificarea activita^ii judecatorului Judecatoriei
Edinet, Ghenadie Birsan, stabilind urmatoarcle.

Conform Notei informative prezentatc dc catre judecatorul nominalizat, rala de
solutionare a dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza:

.ludecator de drept comun.
Pentru anul 201 1, judecatorul din 480 de cauze repartizate, a examinat 427 de

cauze, ceea ce constituie 88,9% (pe instanta 87,37%);
Pentru anul 2012, judecatorul din 484 de cauze repartizate, a examinat 430 de

cauze, ceea ce constituie 88,8% (pe instanta 88,06%);
Pentru anul 2013, judecatorul din 425 de cauze repartizate, a examinat 390 de

cauze, ceea ce constituie 91,7% (pe instanta 91,25%).
Judecator dc instructie.



Pentru anul 2011, judecatorul din 61 dc cauze reparti/ate, a examinat 61, ceea ce
constituie 100% (pe instanja 87,37%);

Pentru anul 2012, judecatorul din 68 de cauze repaitizate, a examinat 68, ceea ce
constituie 100% (pe instanta 88,06%);

Pentru anul 2013, judecatorul din 39 de cauze repartizate, a examinat 39, ceea ce
constituie 100% (pe instan^a 91,25%).

Reiesind din rata de soluponare a dosarelor pentru anii men^iona^i, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.

Conform informapei prezentate, pentru perioada 2011-2013, in care Ghenadie
Birsan a activat si in calitate de judecator de instrucjie, In lista dosarelor aflatc in
procedura inai mult de 12 luni, mai mult de 24 si mai mult de 36 de luni, pentru anii
201 1-2013, a fost stabilit un dosar civil aflat in procedura mai mult dc 12 lun i in anul
2011, alte dosare aflate in procedura mai mult de 12 luni, mai mult de 24 si mai mult de
36 de luni, nu au fost stabilite. Prin urmare, de catre judecator s-au respectat cu stricte\
drepturile participan^ilor la un proces echitabil, astfel, asigurind oricarei persoane
dreptul de a-i fi examinata cauza in mod public si in termen rezonabil. Reiesind din cele
constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8.

La compartimcntul sus-mentionat, fund verificata pagina web a Judecatoriei
Edinet, s-a stabilit ca, pentru anul 2011, din 488 de cauze examinatc, au fost publicate
toate hotaririle; pentru anul 2012, din 498 cauze examinate, au fost publicate toate
hotaririle, iar pentru anul 2013, din 429 de cauze examinate, au fost publicate toate
hotaririle. Prin urmare, se constata faptul ca, judecatorul respecta termenul de redactare
al hotariri lor, stipulat de legislate R. Moldova. Respectiv, Colegiul de evaluare
apreciind indicatorul cu punctajul 7.

Domnul Ghenadie Birsan, in perioada 2011-2013, a efectuat o singura
generalizare a practicii judiciare, insa in afara de aceasta a indcplinit, in calitate de
judecator, alte atribu^ii stabilite prin lege. Astfel, reiesind din cele constatate, indicatorul
se apreciaza cu punctajul 2.

Judecatorul Ghenadie Birsan, utilizeaza PIGD si inregistrarea audio a sedin^elor
de judecata, vcrificmd totodata salvarea Inregistrarilor audio pe CD cu anexarea
acestora la dosar. Cunoaste si aplica programele Word, Hxcel, Adobe, s.a. in activitatea
de zi cu zi, poseda capacitatca de a utiliza posta elcctronica $i de a naviga pe internet.
Prin urmare, Cotegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 5.

In format! a privind procentajul hotariri lor/incheieri lor mcn^inute din cele
contestate este urmatoarea:

Pentru anul 2011, din 85 dc hotariri contestate, 52 au fost menpnute (61,17%);
Pentru anul 2012, din 81 de hotariri contestate, 59 au fost men^inute (72,83%);
Pentru anul 2013, din 87 hotariri contestate, 62 au fost men^inute (71,26%).

Astfel, avind in vedere cele stabilite, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 7.

Informa^ia privind numarul si procentajul hotaririlor/incheierilor casate din cele
examinate este urmatoarea:

Pentru anul 2011, din 488 cauze examinate, 33 hotariri/incheieri au fost casate
(6,76%);

Pentru anul 2012, din 498 cauze examinate, 22 hotariri/incheieri au fost casate
(4,41%);

Pentru anul 2013, din 429 cauze examinate, 25 hotariri/incheieri au lost casate
(5,82%). Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza dc catre Colegiul de evaluare cu
punctajul 4.
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Intocmirea hotaririlor de catre judecator se efectueaza de regula la un nivel inalt,
in corespundere cu prevederile stipulate de actele normative cu privire la intocmirea
hotaririlor, structura lor corespunde cerin^elor prevazute de Hotaririlc Plenului CSJ in
domeniu, calitatea si claritatea motivarii hotaririlor este la un nivel bun, expunerea
concluziei pe caz este clara §i argumentata, cu aplicarea normelor materiale si
procesuale. Totodata, se impune a fl meridional faptul ca, judecatorul dispune de
capacita^i de analiza s,i sinteza la motivarea hotaririlor, formuleaza gindul foarte bine si
argumentat, expunerile sunt coerente s,i de o inalta calitate. Respectiv, indicatorul mediu
se apreciaza dc catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.

Domnul Ghenadie Birsan, activind in calitate de judeeator i§i exercita obliga^iile
de serviciu demonstrind abili ta^i profesionale, respecta drepturilc si libertat.ile
fundamentale ale ceta^enilor, prevazute de legisla^ia na^ionala s.i de Conven^ia pentru
apararea drepturilor omului si a libertaplor fundamentale, apara pr incipi i le statului dc
drept si respecta prevederile actelor legislative. In cadrul procesului este respectata
procedura legala, judecatorul fiind lini^tit , amabil si ordonat. Intrebarile adrcsate
participanplor la proces, Ghenadie Birsan le formuleaza astfcl, incit participan^ii sa Ic
poata perceapa §i sa poata raspunde la ele. Toate actele intocmitc in cadrul dosarului
sunt semnate si cusute, Jar dosarele se pastreaza in safeu. Reiesind din cele constatate,
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.

Conform informa^iei parvcnite de la Institutul National al Justice!, pentru
perioada anilor 2011 - 2013, Ghenadie Birsan a acumulat 137 ore de formare continua.
Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.

Conform informa^iei Inspec(iei Judiciarc a Consi l iului Superior al Magistraturii,
in privin^a judecatorului, in perioada anilor 2011-2013, au fost depuse 3 pctitii
neintemeiate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.

In cadrul activita^ii la Judecatoria Edinet, Ghenadie Birsan s-a manifestat ca o
personalitatc corecta, responsabila §i punctuala, rcspectind normele etice si deontologice
ale judecatorului. In rela^iile cu just ipabil i i se comporta amabil si impartial,
conducindu-se doar de lege, pastrind onoarea ^i prestigiul func^iei de^inute, nu a comis
careva fapte compromi^atoare. Din aceste considerente, judecatorul se bucura de
autoritate §i respect atit in cadrul colectivului Judecatoriei Edine^, cit sj in afara l u i , iar
prin comportamentul, disctplina §i cultura sa serve§te drept exemplu pentru intrcg
colectivul Judecatoriei Edinet.. Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul
7.

Reiesind din informa^ia prezentata de catre Colegiul disciplinar, in perioada anilor
2011-2013, nu au fost inregistrate §i examinate proceduri disciplinare in privin^a
judecatorului Ghenadie Birsan. Luind in considerate cele constatate, Colegiul de
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judecatoriei
Edine^, Ghenadie BTrsan, care au fost obiect de examinare la Curtea Europeana, nu sunt,
respectiv, Colegiul dc evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

In calitate de recomandari, in vederea inlaturarii deficien^elor depistate si
Tmbunata^irii performance lor profesionale, Colegiul de evaluare propune
judecatorului Ghenadie Birsan, sa perfec^ioneze nivelul de cuno^tin^e atit in domcniul
civil, cit §i in domeniul penal.

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Edinet, Ghenadie Birsan, a acumulat
un total de 79 de puncte.
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In baza celor expuse, Colegiul de evaluare 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 in urma sustinerii evaluarii*\, domnului Ghenadie BIRSAN, judecatorul Judecatoriei Edine^.

Hotarirea poate fi atacata la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de
10 zile lucratoare de la data adoptarii, prin intermedjtfl Colegiului de evaluare a
performantelor j udecatori lor.
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