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

In componenta: 
Prqedintele §edintei 

Membrii Colegiului 

Nicolae GORDILA 

Iulia GROSU 
Iulia SIRCU 
Alexandr CAUIA 
Nelea BUDAI 

examinind in edinta publics procedura de evaluare in privinta judecatorului Judeckoriei 
Ialoveni, Ludmila BARBOS, declan§ala in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. b), d) 
din Legea nr. 154 din 05.07.2012 privind selectia, evaluarea performantelor si cariera 
judecatorilor, Colegiul de evaluare 

CONS TATA: 

Prin hotkirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 685/27 din 29 septembrie 2015, 
la solicitarea judecatorului JudecAtoriei Ialoveni, Ludmila BARBOS, au fost expediate 
materialele in privinta sa la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor in vederea 
evalukii performantelor pentru promovarea intr-o instants ierarhic superioard sau transfer 
in alts instants de acela§i nivel. 

La 30 septembrie 2008, prin Decretul Pre§edintelui Republicii Moldova nr. 1865-IV, 
Ludmila BARBOS a fost numita in functia de judeckor de instructie la Judecatoria 
Ialoveni, pe un termen de 5 ani, iar, la 04 octombrie 2013, prin Decretul Prqedintelui 
Republicii Moldova nr. 822-VII, a fost numita in functia de judeckor ping la atingerea 
plafonului de virsta. 

De asemenea, prin Decretul Prewdintelui Republicii Moldova nr. 1146-VII din 08 mai 
2014, Ludmila BARBOS a fost numita, pe un termen de 4 ani, in functie de viceprewdinte 
al judecatoriei Ialoveni, iar, in temeiul hotafirii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
625/20 din 15.07.2014, exercita interimatul functiei de pre§edinte al Judecatoriei Ialoveni. 

Astfel, 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 martie 2013, membrii Colegiului de evaluare a 
performantelor judecatorilor au efectuat verificarea activitatii judecatorului Judeckoriei 
Ialoveni, Ludmila BARBOS, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de care judecatorul Ludmila BARBOS, rata de 
solutionare a dosarelor este urmatoarea: 



- in anul 2014, judecatorul a examinat 428 de cauze, din 504 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 85% (pe instanta 55,2%); 

- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 288 de cauze, din 419 cauze repartizate, 
ceea ce constituie 68,7% (pe instanta 40,6%). 

Tinind cont de rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se 
apreciaza de dire Colegiul de evaluare cu punctajul 7. 

Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 
constatat ca, judecatorul Ludmila BARBOS, a avut in procedurk mai mult de 12 luni, in 
anul 2014 — 8 cauze civile si 4 cauze penale, iar in anul 2015 (9 luni) — 5 cauze civile §i 7 
cauze penale; mai mult de 24 de luni, in anul 2014 — 2 cauze civile, iar in anul 2015 (9 luni) 
nu a avut nici o cauza §i mai mult de 36 de luni, in anul 2014 — 4 cauze civile §i in anul 
2015 (9 luni) — 2 cauze civile. 

Motivele neexaminarii dosarelor indicate nu sunt imputabile judeckorului, flirt& 
neprezentarea participantilor la proces, reclamarea probelor, efectuarea expertizelor 
judiciare, determinarea succesorului in drepturi, examinarea unei cauze conexe, examinarea 
recursului asupra incheierii instantei de fond de dire Curtea de apel, complexitatea 
cauzelor, cererile de aminare a participantilor la proces, precum si alte motive intemeiate. 

Reie§ind din cele relatate, indicatorul se apreciazd cu punctajul 7. 
Termenul de redactare ahotaririlor si de publicare a acestora pe pagina web, prevazut 

de legislatie, a fost respectat. In rezultatul verificarii paginii web a Judecatoriei laloveni, s-a 
stabilit ca, in perioada 2014 — 2015 (9 luni), la toate cauzele examinate de catre judecatorul 
Ludmila BARBOS au fost publicate toate hotkirile si Colegiul de evaluare apreciazd acest 
indicator cu punctajul 6. 

Doamna Ludmila BARBOS, in perioada 2014 — 2015 (9 luni), a fost conducator al 
stagiului de practice la 9 persoane, care au efectuat stagiul de practied in cadrul instantei 
judecatomti, insa alte atributii stabilite prin lege nu a indeplinit si Colegiul de evaluare 
apreciaza acest indicator cu punctajul 4. 

Judeckorul Ludmila BARBOS poseda cunoSinte in domeniul tehnologiilor 
informationale, utilizind programele MS Word, Excel, po§ta electronica §i navigind pe 
internet. Magistratul aplied in activitatea sa Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si 
asigura inregistrarea audio a §edintelor de judecata prin intermediul Sistemului de 
inregistrare audio a sedintelor de judecata. SRS "Femida". 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5. 
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate este 

urmatoarea: 
- in anul 2014, au fost contestate 32 hotariri judecatore§ti, find mentinute 19 hotariri, 

ceea ce constituie 59,4%; 
- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 21 hotariri judecatore§ti, find mentinute 11 

hotAriri, ceea ce constituie 52,4%. 
In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 5. 
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate este 

urmkoarea: 
- in anul 2014, din 428 de cauze examinate, 13 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 3,04%; 



- in anul 2015 (9 luni), din 288 de cauze examinate, 10 hotariri/sentinte/incheieri au 
fost casate, ceea ce constituie 3,4%. 

Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 3. 
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotaririlor/sentintelor, Colegiul de 

evaluare atesta ca hotaririle/sentintele adoptate sint argumentate la nivel mediu, probele 
sunt analizate corespunzator, find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 6. 

Organizarea activitatii profesionale de catre judecator este la un nivel corespunzator, 
obiectii din partea justitiabililor la acest compartiment nu sunt. In cadrul sedintelor de 
judecata magistratul are un comportament corect si impartial fata de participantii la proces. 
Judecatorul respects termenele de numire a cauzelor spre judecare, graficul sedintelor de 
judecata si normele de procedura la examinarea cauzelor. 

Judecatorul a dat dovada de cunostinte si abilitati profesionale la exercitarea 
atributiilor de serviciu, respectind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, 
prevazute de legislatia nationala si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale, principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Conform informatiei parvenite de la Institutul National al Justitiei, informatiei si 

certificatelor prezentate de catre judecator, in perioada anilor 2014 — 2015, doamna Ludmila 
BARBOS a acumulat 208 ore de formare continua si Colegiul de evaluare apreciaza 
indicatorul vizind formarea profesionala a judecatorului cu punctajul 10. 

Magistratul respects etica profesionala. Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare de pe 
linga Consiliul Superior al Magistraturii, in privinta judecatorului Ludmila BARBOS, in 
anul 2014 au fost depuse 5 petitii, iar in anul 2015 au fost inregistrate 3 petitii, insa acestea 
au fost neintemeiate. 

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

Judecatorul Ludmila BARBOS s-a manifestat ca o persoanA onesta si corectA, a dat 
dovada de respect, receptivitate, responsabilitate si amabilitate, bucurindu-se de respect, in 
cadrul colectivului instantei judecatoresti, cit si in societate. 

Magistratul se conduce de prevederile legislatiei in vigoare si normele Codului de etica 
si conduits profesionala a judecatorului si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul 
privind reputatia profesionala cu punctajul 7. 

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

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

Totodata, Colegiul de evaluare constata rezerve la modul de aplicare corecta a 
normelor de drept material si apreciere a materialului probatoriu, recomandind judecatorului 
studierea suplimentara a practicii judiciare pe cauze civile si penale, precum si participarea 
in continuare la cursurile de formare continua la Institutul National al Justitiei 

In rezultatul desfai§urarii procedurii de evaluare, judecAtorul Judecatoriei Ialoveni, 
Ludmila BARBOS, a acumulat, in total, 73 de puncte. 



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare cAlanzindu-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 	  in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, doamnei Ludmila BARBOS, judecator al Judecatoriei Ialoveni. 

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 performantelor 
judecatorilor. 

Presedintele sedintei Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

Nicolae GORDILA 

Iulia GROSU 

Mihail MACAR 

Iulia SIRCU 

Alexandr CAUIA 

Nelea BUD A i 
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