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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORM ANTELOR JUDECATORILOR
PE LINGA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

s\n componen^a:

Presedintelui Colegiului: Svetlana NO VAC

Membrilor Colegiului: Nicolae GORDILA
Diana SCOBIOALA
Ghenadie ENI
Elena BELEI
Mihai MACAR
lulia GROSU

examinand in §edin{a publica procedura de evaluare in privin{a judecatorului
Judecatoriei Anenii Noi, Dorel MUSTEATA, declansata in temeiul prevederilor art. 30
alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea performantelor si
cariera Judecatorilor, Colegiul de evaluare

C O N S T A T A :
Conform Graficului de evaluare a performan^elcr Judecatorilor aprobat prin

Hotarirea Consiliului Superior al Magistrarurii nr. 545/22 din 09.07.2013, toji judecatorii
din instance na^ionale vor fi supu§i procedurii de evaluare ordinara. Prin Decretul
Presedintelui Republicii Moldova nr. 2213-III din 02.02.2005, Dorel Musteaja a fost numit
in functia de judecator la Judecatoria Anenii Noi. La data de 23.11.2011, prin Decretul
Presedintelui RM nr. 292-VI, judecatorul Dorel Musteata a fost numit in functia de
pre§edinte al Judecatoriei Anenii Noi, pe un termen de 4 ani. Respectiv, in conformitate cu
criteriile si indicii prevazu^i de Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii si procedura
de evaluare a performan^elor Judecatorilor, adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din
05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a Performan^elor Judecatorilor au efectuat
veriftcarea activitajii judecatorului Judecatoriei Anenii Noi, Dorel Musteata, stabilind
urmatoarele.

Conform Notei informative prezentate de catre judecator, rata de solu^ionare a
dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza:

Pentru anul 2012, din 352 de cauze repartizate, judecatorul a examinat 310 de cauze,
ceea ce constituie 88,07% ( rata pe instanta 90,2%);

Pentru anul 2013, din 535 de cauze repartizate, judecatorul a examinat 472 de cauze,
ceea ce constituie 88,22% (rata pe instanta 87,8%);

Pentru anul 2014, din 314 de cauze repartizate, judecatorul a examinat 314 de cauze,
ceea ce constituie 100% (rata pe instanta 89,2%).

Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru ultimii ani, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 9.



Conform informatiei prezentate, pentru perioada 2012-2014, in care Dorel Musteata
a activat in calitate de judecator, in lista dosarelor aflate in procedure mai mult de 12 luni,
nu au fost stabilite dosare, mai mult de 24 de luni — 1 dosar civil si nici un dosar penal si
mai mult de 36 de luni, nu au fost depistate dosare, in anul 2012. In anul 2013, in lista
dosarelor aflate in procedure mai mult de 12 luni, s-a stabilit 1 dosar civil si nici un dosar
penal, mai mult de 24 de luni — 1 dosar civil si nici un dosar penal, mai mult de 36 de luni,
nu s-au constatat dosare. Pentru anul 2014, s-au constatat 2 dosare civile aflate in
examinare mai mult de 12 luni, in rest careva dosare nu au fost stabilite. Motivele
examinarii indelungate a dosarelor mentionate fiind numirea expertizelor pe dosare;
neprezentarea partilor; acordarea termenului de impacare; inaintarea cererilor
reconventionale pe dosare. Prin urmare, se constata ca, de catre judecator s-au respectat cu
stricteje drepturile participanjilor 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 9.

La compartimentul sus-menjionat, fiind verificata pagina web a Judecatoriei Anenii
Noi, s-a stabilit ca, pentru anul 2012, din 310 de cauze examinate, au fost publicate 310 de
hotariri; pentru anul 2013, din 472 de cauze examinate, au fost publicate 472 de hotariri, iar
pentru anul 2014, din 314 de cauze examinate, au fost publicate 313 de hotariri. Asadar, se
constata faptul respectarii de catre judecator a termenului de redactare al hotaririlor, stipulat
de legislajia Republicii Moldova. Respectiv, Colegiul de evaluare apreciind indicatorul cu
punctajul 7.

Domnul Dorel Musteata, pe parcursul anilor 2012-2014, a petrecut practica de
produc^ie la 2 persoane, practica a fost condusa la un nivel inalt. Pe parcursul perioadei de
raportare a participat la diverse seminare, mese rotunde, ateliere de lucru. Suplimentar,
judecatorul la 23 septembrie 2011, a fost numit in funcjia de presedinte al Judecatoriei
Anenii Noi, pe un termen de 4 ani, respectiv indeplinind si funcjiile de organizare si
administrare a instance! la un nivel inalt. Prin urmare, indicatorul se apreciaza cu punctajul
6.

Judecatorul Dorel Musteata, utilizeaza PIGD si inregistrarea audio a sedinjelor de
judecata prin intermediul Programului SRS "Femida" si a dictafonului, verificind totodata
salvarea inregistrarilor audio pe CD, cu anexarea acestora la dosar. Cunoaste si aplica
programele Word, Excel, Adobe, navigarea pe internet s.a., in activitatea de zi cu zi. Astfel,
tinind cont de cele stabilite, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.

Informatia privind procentajul hotaririlor/incheierilor mentinute din cele contestate
este urmatoarea:

Pentru anul 2012, din 63 de hotariri/incheieri contestate, 49 au fost men^inute, ceea
ce constituie 77,7%;

Pentru anul 2013, din 69 de hotariri/incheieri contestate, 52 au fost mentinute, ceea
ce constituie 75,36%;

Pentru anul 2014, din 39 hotariri/incheieri contestate, 31 au fost men^inute, ceea ce
constituie 79,48%. Respectiv, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 9.

Informatia privind numarul §i procentajul hotaririlor/incheierilor casate din cele
examinate este urmatoarea:

Pentru anul 2012, din 310 de cauze examinate, 14 au fost casate, ceea ce constituie
4,5%;



Pentru anul 2013, din 472 de cauze examinate, 17 au fost casate, ceea ce constituie
3,6%;

Pentru anul 2014, din 314 de cauze examinate, 8 au fost casate, ceea ce constituie
2,5%. Asadar, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5.

Cu referire la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotaririlor, Colegiul de
evaluare mentioneaza ca, intocmirea hotaririlor si sentintelor, de catre judecatorul Dorel
Musteata, se efectueaza la un nivel inalt si corespund prevederilor stipulate de actele
normative procedurale cu privire la intocmirea hotaririlor. Structura lor corespunde
cerin^elor prevazute de Hotaririle Plenului CSJ in domeniu, conjinutul hotaririlor este
expus clar, cu analiza tuturor circumstanjelor de fapt si de drept. Respectiv, indicatorul
mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.

Domnul Dorel Musteaja, activind in calitate de judecator si de presedinte al instantei,
isi exercita obligate de serviciu demonstrind abilita^i profesionale, respecta drepturile si
libertatile fundamentale ale cetajenilor, prevazute de legislajia najionala si de Convenjia
pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, apara principiile statului
de drept si respecta prevederile actelor legislative. In cadrul sedinjelor de judecata este
respectata procedura legala, acestea fiind aminate pe un termen rezonabil, in cadrul
procesului judecatorul fiind linistit, amabil si ordonat. Intrebarile adresate participan^ilor la
proces, Dorel Musteata le formuleaza astfel, incit participan^ii sa le poata perceapa si sa
poata raspunde la ele. Toate actele intocmite in cadrul dosarului sunt semnate si cusute, iar
dosarele se pastreaza in safeu. Totodata, Colegiul rejine ca, reiesind din datele prezentate
de CEPEJ, una dintre cele 3 instante, care a inregistrat o performanta si utilizare buna a
resurselor in anul 2013, a fost Judecatoria Anenii Noi, presedinte al careia, la acel moment
era domnul Dorel Musteafa. Tinind cont de cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 10.

Conform informatiei parvenite de la Institutul National al Justijiei, pentru perioada
anilor 2012-2014, domnul Dorel Musteata a acumulat 184 de ore de formare continua.
Totodata, in anul 2014, judecatorul a participat la Conferinta internationala de aplicare a
legii la Budapesta, considerente din care Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 8.

Conform informajiei Inspecjiei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii in
privinja judecatorului in perioada anilor 2012-2014, au fost depuse 10 petijii, toate fiind
neintemeiate. Respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.

In cadrul activitajii la Judecatoria Anenii Noi, Dorel Musteata s-a manifestat ca o
personalitate corecta, responsabila si punctuala, respectind normele etice si deontologice
ale judecatorului. In rela^iile cu justi^iabilii se comporta amabil si impartial, conducindu-se
doar de lege, pastrind onoarea si prestigiul funcjiei de^inute, nu a comis careva fapte
compromi^atoare. Din aceste considerente, judecatorul se bucura de autoritate si respect atit
in cadrul colectivului Judecatoriei Anenii Noi, cit si in afara lui, iar prin comportamentul,
disciplina si cultura sa serveste drept exemplu pentru intregul colectiv. Colegiul de evaluare
a apreciat indicatorul cu punctajul 7.

Reiesind din informatia prezentata de catre Colegiul disciplinar, in perioada anilor
2012-2014, nu au fost inregistrate si examinate proceduri disciplinare in privin|a
judecatorului Dorel Musteata. Luind in considerate cele constatate, Colegiul de evaluare
apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judecatoriei Anenii
Noi, Dorel Musteata, care au fost obiect de examinare la Curtea Europeana, nu sunt,
respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

In urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Anenii Noi, Dorel Musteata, a acumulat
un total de 91 de puncte.



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 selecjia, evaluarea performanjelor si
cariera judecatorilor,

A acorda calificativul
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performan^elor, domnului Dorel MUSTEATA, judecatorul Judecatoriei Anenii Noi.

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.
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