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

In componenta: 
Presedintele sedintei 	Nicolae GORDILA 

Membrii Colegiului 	Iulia GROSU 
Iulia SIRCU 
Alexandr CAUIA 
Nelea BUDAI 

examinind in sedinta publica procedura de evaluare in privinta judecatorului JudecAtoriei 
BAlti, Natalia CLEVADI, declansata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Legea 
nr. 154 din 05.07.2012 privind selectia, evaluarea performantelor si  cariera judecatorilor, 
Colegiul de evaluare 

CONSTATA: 
Prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 727/28 din 06 octombrie 2015, la 

solicitarea judecatorului Judecatoriei MO, Natalia CLEVADI, au fost expediate materialele in 
privinta sa la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor in vederea evaluarii 
performantelor pentru numirea in functie de judecator ping la atingerea plafonului de virsta. 

La 28 februarie 2011, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 40-VI, Natalia 
CLEVADI a fost numita in functia de judecator la Judecatoria Balti, pe un termen de 5 ani. 

Totodatd, prin hotArirea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM in continuare) nr. 
43/2 din 27 ianuarie 2015, Natalia CLEVADI a fost transferala in functia de judecator la 
Judecatoria Riscani, mun. Chisinau, pe un termen de 6 luni, iar, prin hotarirea CSM nr. 539/21 
din 07 iulie 2015, a fost prelungitd perioada de transfer pe termen limitat la Judecatoria 
Riscani, mutt Chisinau, cu 6 luni. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si  indicii 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 Balti, Natalia 
CLEVADI, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de catre judecatorul Natalia CLEVADI, rata de 
solutionare a dosarelor in perioada evaluata este urmatoarea: 

- in anul 2014, la Judecatoria Balti, judecatorul a examinat 465 cauze, din 512 cauze 
repartizate, ceea ce constituie 90,82% (pe instanta 83,7%); 

- in anul 2015 (9 luni), la Judecatoria Riscani, mun. Chisinau, judecatorul a examinat 745 
de cauze, din 1272 de cauze repartizate, ceea ce constituie 58,56% (pe instanta 71,2%, 
estimativ). 

Tinind cont de rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se 
apreciala de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8. 

Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 
constatat ca, judecatorul Natalia CLEVADI, la JudecAtoria Balti, a avut in procedurd in anul 



2014, mai mult de 12 luni — 6 cauze civile §i 6 cauze penale; mai mult de 24 luni — 2 cauze 
civile §i 6 cauze penale §i mai mult de 36 de luni — o cauza civila si  nici o cauza penald. 

La Judecatoria Ricani, mun. Chi§inau, in anul 2015, judecAtorul nu a avut in procedurd 
mai mult de 12 luni §i mai mult de 36 de luni nici o cauza, insd a avut in procedurd, mai mult 
de 24 luni — 3 cauze penale. 

Motivele neexaminarii dosarelor penale §i civile indicate nu stint imputabile 
judecatorului, acestea find: neprezentarea participantilor la proces, solicitarea acordarii 
termenului pentru a se face cunoSinta cu materialele cauzelor, modificarea pretentiilor, 
acordarea termenului pentru incheierea tranzactiei de impacare, suspendarea proceselor din 
motivele dispunerii executarii comisiei rogatorii si efectuarii expertizelor judiciare, 
prezentarea probelor suplimentare, cererile de aminare ale partilor, aflarea inculpatilor in 
concediu medical, examinarea recursurilor asupra incheierilor primei instante la Curtea de 
apel, precum §i dirt alte motive intemeiate. 

Reie§ind din cele relatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 7. 
Termenul de redactare a hotaririlor §i de publicare a acestora pe pagina web, prevazut de 

legislatie, este respectat. In rezultatul verificarilor, s-a stabilit ca., in anul 2014 au fost 
examinate 455 de cauze, find publicate 413 hotariri, iar in anul 2015 au fost examinate 745 de 
cauze, find publicate 810 hotariri §i Colegiul de evaluare apreciaza acest indicator cu 
punctajul 8. 

Doamna Natalia CLEVADI, in perioada 2014 — 2015 (9 luni), a indeplinit si alte atributii 
stabilite prin lege. Magistratul a fost conduator al stagiului de practica. la 6 studenti ai 
institutiilor superioare de invatamint, find implicatd la generalizarea practicii judiciare vizind 
examinarea in perioada 2013 — 2014 a cauzelor civile privind limitarea in capacitatea de 
exercitiu §i declararea incapacitatii persoanei fizice de cdtre Judecatoria Balti. Astfel, 
indicatorul se apreciaza cu punctajul 3. 

JudecAtorul Natalia CLEVADI poseda cunoSinte in domeniul tehnologiilor 
informationale, utilizind programele MS Word, Excel, pipta electronica si navigind pe 
Internet, inclusiv magistratul aplicd Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si  asigura 
inregistrarea audio a §edintelor de judecatd, Colegiul de evaluare apreciind indicatorul 
respectiv cu punctajul 6. 

Informatia privind hotarifile/sentinteletincheierile mentinute din cele contestate, este 
urmatoarea: 

- in anul 2014, au fost contestate 76 hotariri judecatoreti, find mentinute 50 hotdriri, 
ceea ce constituie 65,78%; 

- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 171 hotariri judecatorqti, find mentinute 143 
hotariri, ceea ce constituie 83,62%. 

In acest context, indicatorul respectiv se apreciazd cu punctajul 7. 
Informatia privind hotaririle/sentintelerincheierile casate din cele examinate este 

urmatoarea: 
- in anul 2014, din 455 de cauze examinate, 18 hotdriri/sentintermcheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 3,95%; 
- in anul 2015 (9 luni), din 745 de cauze examinate, 34 hotariri/sentinte/incheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 4,56%. 
Astfel, indicatorul se apreciaza de care Colegiul de evaluare cu punctajul 4. 
Referitor la claritatea expunerii si  calitatea motivarii hotaririlor/sentintelor, Colegiul de 

evaluare atesta ca acestea sunt dare si  argumentate, calitatea motivarii este bunk expunerea 



este consecventa si coerenta, terminologia juridica este utilizata corect, find apreciat 
indicatorul respectiv cu punctajul 8. 

Organizarea activitatii profesionale de care judecator este la un nivel corespunzator. 
Cauzele repartizate judecatorului sunt pregatite pentru examinare, participantii la proces sunt 
instiintati la timp despre data, ora si  locul examindrii cauzei, copiile de pe actiunile civile, cu 
documente anexate la acestea, sunt expediate partilor. 

In sedintele de judecata judecatorul are un comportament adecvat, corect, respecta 
procedura, conduce sedintele conform normelor stabilite in Codul de procedure civila, asigura 
disciplina, ascultind pantile cu atentie. Magistratul manifesta un comportament politicos, 
atitudine plind de tact si amabilitate fate de participantii la proces, evitind exprimarea 
atitudinilor negative. 

Pe parcursul activitatii desfasurate, judecatorul a dat dovada de cunostinte 
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 certificatelor prezentate de catre judecator, eliberate de Institutul National al 

Justitiei, in perioada 2014 — 2015, doamna Natalia CLEVADI a acumulat 156 ore de formare 
continua. Judecatorul a studiat si limba franceza la Scoala de Limbi Strain "Linguata". 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea profesionala a judecatorului cu 
punctajul 10. 

Magistratul respecta etica profesionala. Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare de pe 
linga Consiliul Superior al Magistraturii, in privinta judecatorului Natalia CLEVADI, in anul 
2014 au fost depuse 11 petitii, iar in anul 2015 au fost depuse 6 petitii, find neintemeiate. 

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

Doamna Natalia CLEVADI se bucura de reputatie si respect in colectiv, societate si in 
rindul judecatorilor, manifestind capacitati organizatorice, responsabilitate si tolerant& find 
echilibrata, hotarita, modesta, sociabila si  disciplinata. Judecatorul participa activ la viata 
cotidiand si  organizatorica a instantei de judecata, conlucreaza pozitiv si  constructiv cu 
reprezentantii institutiilor de drept din teritoriu, in scopul respectarii drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului in cadrul urmaririi penale si  judecarii cauzelor. 

Magistratul se conduce doar de prevederile legislatiei in vigoare, respeca normele 
Codului de died si  conduits profesionala a judecatorului, asigurind onoarea si  prestigiul 
functiei detinute. Astfel, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia 
profesionala cu punctajul 7. 

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

Date referitoare la hataririle adoptate de catre judecatorul Natalia CLEVADI, care au fost 
obiect de examinare la Curtea Europeand pentru Drepturile Omului, nu sunt, respectiv, 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Concomitent, Colegiul de evaluare mentioneaza ca, deficiente in activitatea judecatorului 
nu sunt, or instanta in care activeaza are judecatori specializati, iar doamna Natalia CLEVADI 
este specializata in drept penal, anterior activind in calitate de anchatator. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Balti, Natalia 
CLEVADI, a acumulat, in total, 83 de puncte. 



Iulia GROSU 

Mihail MACAR 

Iulia SIRCU 

Alexandr CAUIA 

Nelea BUDAI 
7,2  

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 selectia, evaluarea performantelor si 
cariera judecatorilor, 

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	"fil Z7e erte 	in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, doamnei Natali CLEVADI, judecator al Judecatoriei Balti.  

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 	 Nicolae GORDILA 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 
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