
H O T A R I R E

19 iulie 2013 mun. Chis.inau
nr. 56/5

Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecatorilor
pe Imga Consiliul Superior al Magistraturii

m componenta:
Pre§edintele Colegiului Svetlana NOVAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Elena BELEI
Diana SCOBIOALA

A examinat in s.edinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului
Judecatoriei Ciocana, mun. Chis.inau, MALII Ala, declan§ata in terneiul prevederilor
ait. 13 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia,
evaluarea performantelor §i cariera Judecatorilor si anume "numirii in functie
pina la atingereaplafomdui de virsta", Colegiul de Evaluare,

C O N S T A T A :
Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 488/20 din 18.06.2013,

catre Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privinta judecatorului
Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, Malii Ala. in vederea evaluarii performantelor
judecatorului in mod extraordinar.

In conformitate cu criteriile §i indicii prevazuti de Regulamentul cu privire la
criteriile, indicatorii §i 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 activitatii judecatorului
nominalizat.

Analizind rezultatul verificarii activitatii judecatorului, nota informativa a
pre§edintelui Judecatoriei Ciocana, mun. Chi§inau, inscrisxirile ata§ate §i informatiilor
prezentates Colegiul de Evaluare retine urmatoarele:

1. (pet 9.1 din Regulament) Rota de solutionare a dosarelor:
Rata de solutionare a fost calculata dupa cum urmeaza:

-Pentru anul 2010 din 409 cauze repartizate au fost examinate 393 - rata de
solutionare fiind de 96,08%;

-Pentru anul 20] 1 din 434 cauze repartizate 410 au fost examinate - rata de
solutionare fiind de 93,12%;



-Pentru anul 2012 din 527 cauze repartizate 515 au fost examinate - rata de
solutionare fiind de 97,72%.

Reie§ind din rata de solutionare a dosarelor, indicatorul se apreciaza de catre
Colegiul de evaluare cu punctajul 7.

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
infdptuire ajustitiei:

In procedura de examinare a judecatorului pentru perioada anilor 2010 — 2012 au
fost stabilite 22 cauze civile neexaminate mai mult de 12 luni. mai mult de 24 sau 36
de luni nu au fost depistate. Ce tine de cauzele penale neexaminate mai mult de 12
luni au fost stabilite 3 dosare, mai mult de 24 sau 36 de luni nu au fost stabilite.

Reiesind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8.
3. (pet. 9.3 din Regulament) Respectarea termenului de redactare a hotaririlor

§i de publicarea acestora pepagina web a instantei dejudecatci:
Majoritatea hotaririlor examinate pentru perioada anilor 2010-2012 sunt

publicate pe pagina WEB. Termenul de redactare a hotaririlor se respecta.
In privinta judecatorului Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau Malii Ala, pe

parcursul anilor 2011-2013 au fost depuse 4petitii/plangeri: nr. 49 p/m din 14.01.2011,
depusa de Lucia Cazacu §i Druta Filip; nr. 1027 p/m Soltan Ivan din 15.06.2011, depusa
de Soltan Ivan; nr. 2321 p/m din 14.12.2012, depusa de V. Pugaci; nr. 7 p/m din
03.01.2013, depusa de V. Pugaci. Chestiunile expuse Tn petitii nu au servit temei pentru
intent area procedurii disciplinare sau discutiei la sedintele CSM. Se caracterizeaza
pozitiv. Respecta etica judecatoreasca.

Respectiv, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
4. (pet 9.4 din Regulament) Indeplinirea in termen legal a altor atributii

stabilite prin lege:
Pe parcursul ultimilor 3 ani, judecatorul nu a fost implicat in careva procese sau

proiecte de elaborare a actelor normative, de generalizare a practicii judiciare si nu a avut
persoane repartizate la practica.

Reiesjnd din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 3.
5. (pet. 9.5 din Regulament) Cuno§tinte in domeniul tehnologi'dor

info rm at to n ale:
Dispune de aptitudini avansate in ce prive§te utilizarea po§tei electron! ce,

navigarii pe internet, cunoas,terea programelor MS Word, Excel, precum si
modalitatea de folosire a PIGD §i a Programului Femida. Respectiv Colegiul de
evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.

6. (pet. 10.1 din Regulament) Procentajul hotanrilor/incheierilor mentinute
din cele contestate, cu exceptia hotaririlor casate din motive neimputablle
judecatorului:

Din analiza calitatii activitatii judecatorului s-a constatat urmatorul procentaj:
- 2010 din 70 contestate, mentinute 29, ce constituie 49,84%;
-2011 din 99 contestate, mentinute 52, ce constituie 56,99%;
-2012 din 82 contestate, mentinute 43, ce constituie 45,04%;

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.
7. (pet. 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii $i calitatea motivarii

hotaririlor:



In urma studierii hotaririlor de diferit gen pe toata perioada de verificare s-a ajuns la
concluzia ca intocmirea hotaririlor se efectueaza la un nivel foarte malt. Astfel. analiza
continutului hotaririlor emise atesta expunerea consecventa §i coerenta a continutului faptic.
terminologia juridica este utilizata corect, fiind u§or urmarita expunerea logica a solutiei s.i
Tncadrarea juridica.

Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 9.

8. (pet. 10.3 din Reguiament) - Modalitatea de organizare a activitcitii
profesionale:

A . . i *

In organizarea activitatu sale profesionale judecatorul are o atitudine corecta,
respecta termenele de nurnire a cauzelor spre judecare, graficul §edintelor de judecata,
este punctuala, §edintele sunt petrecute solemn, comportament politicos, pe parcursul
^edintei predomina disciplina.

Reies,ind din cele constatate3 Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 7.

9. (pet 10.4 din Reguiament) — Formarea profesionala ajudecatorului:
Conform informatiei Institutului National al Justitiei judecatoarea Malii Ala Tn

anul 2012 a acumulat 40 ore de instruire continua. Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 6.

10. (pet 11.1 din Reguiament) — Respectarea etidiprofesionale:
Conform informatiei Inspectiei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii

in privinta judecatorului Malii Ala au fost depuse 4 petitie, nemtemeiate.
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
11. (pet 11.2 din Reguiament) — Reputatiaprofesionala:

Are o reputatie profesionala buna. Judecatorul Tn raport cu justitiabilii in cadrul
§edintelor de judecata^ cit §i Tn afara acestora are un comportament potrivit functiei pe
care o detine. In colectiv judecatorul se bucura de autoritate §i respect. Colegiul de
evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.

12. (pet 11.3 din Reguiament) — Lipsa abaterilor disciplinare:
Pe parcursul activitatii abater! disciplinare nu a admis, sanctiuni disciplinare nu

i~au fost aplicate. Luind in consideratie cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 5.

13. (pet 11.4 din Reguiament) -Lipsa violarilor CEDO constatate de CtEDO
cu privire la hotaririjudecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:

Conform datelor prezentate de catre Agentul Guvernamental, dosarele examinate
de Dna. Malii Ala nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeana, respectiv
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.

14. (pet 11.5 din Reguiament) — Criteria facultativ — cunoagterea limbii de
lucru a CEDO:

Judecatorul MalTi Ala cunoa§te programul MS Word, dispune de capacitatea de a
naviga pe internet §i a utiliza po§ta electronica, folose§te PIGD.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 2.

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Ciocana, mun. Chi§Jnau, MalTi

Ala a acumulat un total de 85 de puncte.



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 selectia, evaluarea
performantelor §i cariera judecatorilor,

H c r r A R A $ T E

A acorda calificativul in urma sustinerii
evaluarii performantelor judecjatorului MAJLII Ala, judecator la Judecatoria
Ciocana, rnun. Chi^inau.

Hotarirea poate fi atacata in termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii
in Consiliul Superior al Magistraturii.

Pre^edintele Colegiului

Membrii Colegiului:

SvetlanaNOVAC

Nicolae GORDILA

henadie ENI

lulia GROSU

Elena BELE1

Diana SCOB1OALA


