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

In componenta: 
PreNdintele sedintei 	Nicolae GORDILA 

Membrii Colegiului 	Iulia GROSU 
Mihail MACAR 
Alexandr CAUIA 
Mariana ODAINIC 

examinand in §edinta publied procedura de evaluare in privinta judecAtorului JudecAtoriei Botanica, 
mun. Chisinau, Gheorghe BALAN, declan§ata in temeiul prevederilor art. 30 alin. (4) din Legea 
nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea performantelor §i cariera judecatorilor, 
Colegiul de evaluare 

CONSTATA: 
Conform graficului de evaluare a performantelor judecatorilor, aprobat prin Hotairea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, toti judecatorii din instantele 
judecatore§ti nationale, urmeazd a fi supt4i procedurii de evaluare ordinard. 

In acest sens, s-a stabilit ca., la 08 octombrie 1996, prin Decretul Prqedintelui Republicii 
Moldova nr. 304, Gheorghe BALAN a fost numit in functia de judecator la Judecatoria Botanica, 
mun. Chi§inAu, pe un termen de 5 ani, iar, prin Decretul Pre§edintelui Republicii Moldova nr. 291-
III din 30 octombrie 2001, a fost numit in functia de judecAtor pina, la atingerea plafonului de 
virsta. 

Astfel, in conformitate cu criteriile §i 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 Botanica, mun. Chisinau, Gheorghe 
BALAN, stabilind tumAtoarele. 

Conform Notei informative a Judecatoriei Botanica, mun. Chi*inau, rata de solutionare a 
dosarelor este urmatoarea: 

- in anul 2012, judecatorul a examinat 847 cauze, din 1028 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 82,39% (pe instanta 87,11%); 

- in anul 2013, judecatorul a examinat 927 cauze, din 1148 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 80,74% (pe instanta 85,60%); 

- in anul 2014, judecatorul a examinat 771 cauze, din 1023 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 75,36% (pe instanta 83,17%). 

Reie§ind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se apreciaza 
de care Colegiul de evaluare cu punctajul 8. 

Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 
constatat ca, in perioada evaluata, domnul Gheorghe BALAN a avut in procedura, mai mult de 12 
luni, in anul 2012 — 20 cauze civile si o cauza penala, in anul 2013 — 21 cauze civile si 3 cauze 
penale, iar in anul 2014 — 16 cauze civile §i 8 cauze penale. Judecatorul a avut in procedura, mai 
mult de 24 luni, doar cauze civile, in anul 2012 —13 cauze civile, in anul 2013 — 5 cauze civile si in 
anul 2014 — 8 cauze civile. 



Totodata, mai mult de 36 de luni, judecatorul a avut in procedurd, la fel, doar cauze civile, 
in anul 2012 — 3 cauze civile, in anul 2013 — 6 cauze civile si in anul 2014 — 2 cauze civile. 

Examinarea cauzelor mentionate in termene mai mari de 12, 24 si 36 de luni a fost 
determinata de complexitatea cauzelor, numarul participantilor la proces, comportamentul partilor, 
efectuarea expertizelor judiciare, cit si de volumul mare de dosare aflate in procedure judecatorului. 

Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8. 
Termenul de redactare a hotaririlor si de publicare a acestora pe pagina web, a fost respectat. 

In rezultatul verificArii paginii web a Judecatoriei Botanica, mun. Chisinau, s-a stabilit ca, la toate 
cauzele examinate de judecatorul Gheorghe BALAN au fost publicate toate hotaririle si Colegiul 
de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7. 

Donmul Gheorghe BALAN, in perioada 2012 — 2014, a fost conducator al stagiilor de 
practice la 28 de studenti de la institutiile superioare de invatamint, insa alte atributii stabilite prin 
lege nu a indeplinit. Astfel, indicatorul se apreciaza cu punctajul 3. 

Judecatorul Gheorghe BALAN pose& cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale, 
utilizind in activitatea sa programele MS Word, Excel, porta electronics si navigind pe internet, 
inclusiv magistratul a aplicat Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si a asigurat 
inregistrarea audio a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio a 
sedintelor de judecata SRS "Femida". Colegiul de evaluare apreciazd indicatorul cu punctajul 6. 

Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate este 
urmatoarea: 

- in anul 2012, au fost contestate 72 hotariri judecatoresti, find mentinute 45 hotariri, ceea ce 
constituie 62,5%; 

- in anul 2013, au fost contestate 96 hotdriri judecAtoresti, find mentinute 54 hotariri, ceea ce 
constituie 56,25%; 

- in anul 2014, au fost contestate 129 hotariri judecAtoresti, find mentinute 59 hotariri, ceea 
ce constituie 45,73%. 

Reiesind din faptul ca, hotaririle/sentinfeldincheierile contestate in anul 2014 nu toate au 
fost solutionte in instanta de recurs, analizind informatia prezentata de catre judecator privind 
casarile si deoarece nu toate casarile sunt imputabile judecatorului, indicatorul respectiv se 
apreciazd cu punctajul 8. 

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

- in anul 2012, din 847 cauze examinate, 27 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 3,18%; 

- in anul 2013, din 927 cauze examinate, 42 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 4,53%; 

- in anul 2014, din 771 cauze examinate, 26 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 3,37%. 

Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5. 
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotaririlor/sentinfelor/incheierilor, s-a 

constatat ca, motivarea este suficienta si echilibrata, expunerea circumstantelor pe care se 
intemeiaza concluziile este clara si coerenta, termenii juridici sunt utilizati corect, find apreciat 
indicatorul respectiv cu punctajul 8. 

Organizarea activitafii profesionale de judecator este eficienta. Dosarele repartizate 
judecatorului sunt pregatite in mod corespunzator pentru examinare, participantii la proces sunt 
in$iintati la timp despre data, ora §i locul desthplarii sedintelor de judecata., copiile actiunilor 
civile, cu documentele anexate la acestea, sunt expediate piritilor, dupe caz, intervenientilor etc. 
Listele sedintelor de judecata sunt aflate la timp pe panoul informational al Judecatoriei, 
cauzele find examinate conform agendei. 



In cadrul sedintelor de judecata, judecatorul este organizat, are un comportament adecvat, 
respects procedura, are o atitudine corecta, respectuoasa si impartiala fats de justitiabili, mentinind 
ordinea si asigurind solenmitatea desfa'surarii procesului de judecata. Sedintele de judecata sunt 
conduse conform normelor procedurale, find inregistrate audio. 

Pe parcursul activitatii desfasurate, judecatorul a dat dovada de cunostinte si abilitati 
profesionale, respectind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de legislatia 
nationals 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 8. 
Conform informatiei Judecatoriei Botanica, mun. Chisinau, informatiei Institutului National 

al Justitiei (INJ) si certificatelor prezentate de judecator, eliberate de INJ, in perioada anilor 2013 —
2014, domnul Gheorghe BALAN a acumulat 56 ore de formare continua. 

Totodata, in Nota informativa a instantei judecatoresti se mentioneaza ca, in anul 2012 —
2013, judecatorul a participat la toate seminarele zonale organizate de Curtea Suprema de Justitie si 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea profesionala a judecatorului cu 
punctajul 2. 

Judecatorul a respectat principiile si normele eticii profesionale, nefiind sanctionat pentru 
incalcarea eticii profesionale. Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in privinta judecatorului 
Gheorghe BALAN, in anul 2012 a fost depusa o petitie, in anul 2013 — 2 petitii si in anul 2014 — 5 
petitii, find neintemeiate. 

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

Domnul Gheorghe BALAN este apreciat ca o personalitate onesta, responsabila si 
disciplinata, care se conduce in activitate doar de normele legislatiei in vigoare, cit si de normele 
etice si de conduits profesionala ale judecatorului, find independent si impartial la exercitarea 
atributiilor de serviciu. Relatiile judecatorului cu colectivul de munca sunt bazate pe respect si 
corectitudine. 

Prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 64/5 din 07 februarie 2012, 
judecatorului Gheorghe BALAN i s-a decernat "Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii", pentru atitudine constiincioasa laid de obligatiile de serviciu, succese remarcabile la 
infaptuirea justitiei, promovarea reformei judiciare, consolidarea independentei autoritatii 
judecatoresti si aportul personal la afirmarea increderii societatii in actul de justitie. 

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

In baza informatiei parvenite de la Colegiul disciplinar, in privinta judecatorului Gheorghe 
BALAN a fost pronuntata hotarirea nr. 27/4 din 16 mai 2014, prin care a fost respinsa propunerea 
de aplicare a sanctiunii disciplinare judecatorului, cu clasarea procedurii, insa aceasta hotarire a 
fost invalidate, prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 526/18 din 17 iunie 2014, 
find adoptata o hofarire de aplicare judecatorului a sanctiunii disciplinare — avertisment. Colegiul 
de evaluare apreciaza indicatorul privind prezenta abaterilor disciplinare cu punctajul -1. 

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

Concomitent, Colegiul de evaluare a constatat defciente la formarea profesionald —
judecatorul nu a acumulat numarul obligatoriu de formare profesionald la INJ, find recomandat 
magistratului respectarea ordinii de formare profesionala. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Botanica, mun. 
Chisinau, Gheorghe BALAN, a acumulat, in total, 76 de puncte. 
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In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzindu-se de prevederile art. 22, 23 si 
24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec%ia, evaluarea performantelor §i 
cariera judecatorilor, 

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	//a Ile Ave 	in urma sustinerii evaltlarii 
performantelor, domnului Gheorghe BALAN, judecator al Judecatoriei Botanica, mun. 
Ch4inau. 

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

Prqedintele §edintei Colegiului de Evaluare 	 Nicolae GORDILA 
a Performan4elor Judecatorilor 
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