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

In componenta: 
Pre§edintele sedintei Nicolae GORDILA 

Membrii Colegiului 
	

Iulia GROSU 
Iulia SiRCU 
Nelea BUDAI 
Mihail MACAR 
Alexandr CAUIA 
Mariana ODAINIC 

examinind in §edinta publics cererea judecatorului Judecatoriei Botanica, mun. ChiOnau, Viorica 
PUICA, cu privire la corectarea erorii de calcul din hotarirea Colegiului de evaluare a performantelor 
judecatorilor nr. 53/6 din 20.11.2015, Colegiul de evaluare 

CONSTATA: 
La 20 noiembrie 2015, judecatorul Judecatoriei Botanica, mun. ChiOat', Viorica PUICA, a 

sustinut evaluarea extraordinary a performantelor judecatorilor in legkura cu promovarea la o instants 
ierarhic superioark obtinind punctajul total de 90 puncte §i calificativul "foarte bine". 

Ulterior, judecatorul a depus o cerere privind corectarea erorii admise la calcularea numarului 
orelor de instruire la indicatorul "Formarea profesionala a judecatorului", cu modificarea numarului 
orelor de instruire continua, a punctajului din 8 in 9 si  a calificativului din "Foarte bine" in 
"Excelent", deoarece nu s-au inclus si orele de instruire in institutiile din strainkate. 

Audiind judecatorul §i analizind materialele dosarului personal al magistratului, Plenul 
Colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor considera ca, cererea doamnei Viorica PUICA 
este intemeiata §i urmeaza a fi admisa din urmatoarele considerente. 

Conform pct. 10.4. din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii si procedura de 
evaluare a performantelor judecatorilor, adoptat prin hotarirea CSM nr. 212/8 din 05 martie 2013, la 
indicatorul "Formarea profesionala a judecatorului" va fi examinalk atit instruirea profesionala care a 
avut lee la Institutul National al Justitiei, cit §i in aka parte, iar, potrivit pct. 9 din anexa nr. 1 la acest 
Regulament, sursele de verificare a indicatorului respectiv sunt: atestatul eliberat de INJ §i alte 
documente relevante, care confirms participarea la seminare, training-uri rationale §i internationale. 

In baza certificatului Institutului National al Justitiei, judecatorul Viorica PUICA, in perioada 
evaluatk a acumulat un numar total de 136 ore de formare profesionala continua: in anul 2013 — 56 
ore, in anul 2014 — 40 ore 0 in anul 2015 — 40 ore, iar, potrivit Notei informative din dosarul 
personal, semnata de prqedintele Judecatoriei Botanica, mun. Chi0nau si  contrasemnatd de 
judecator, inclusiv in temeiul hotaririlor CSM cu privire la delegarea judecatorului la activilati de 
instruire in strainkate §i a Notelor informative prezentate de judecator despre participarea la aceste 
activitati, rezulta ca, doamna Viorica PUICA a acumulat 72 ore de instruire in strainatate. 

Astfel, judecatorul, in perioada 2013 — 2015, a acumulat, in total, 208 ore de formare 
profesionalk pentru care se acorda 9 puncte, ceea ce va modifica §i punctajul total acumulat de 
judecator — din 90 puncte in 91 puncte, urmind a stabili in fi§a de evaluare a judecatorului Viorica 
PUICA §i in hotarirea Colegiului nr. 53/6 din 20.11.2015, la indicatorul "Formarea profesionala", 
pontajul "9" §i la punctajul total 91 puncte. 

In consecinta, acumularea punctajului total de 91 puncte determind acordarea calificativului 
"Excelent" judecatorului Viorica PUICA pentru sustinerea evaluarii la 20 noiembrie 2015. 



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 judeckorilor, 

HOTARASTE 

1. A admite cererea judeckorului Judecatoriei Botanica, mun. Chisinau, Viorica 
Puica, cu privire la corectarea erorii de calcul admisa in hotkirea Colegiului de evaluare 
a performantelor judecatorilor nr. 53/6 din 20 noiembrie 2015 cu privire la pontajul 
indicatorului "Formarea profesionala a judeckorului". 

2. A stabili pontajul "9", iar in total — 91 de puncte, ce echivaleaza cu calificativul 
"Excelent". 

3. A considera calificativul "Excelent" pentru judecatorul JudecAtoriei Botanica, 
mun. Chisindu, Viorica Puica, la evaluarea performantelor, sustinuta la 20 noiembrie 
2015. 

4. Hotkirea poate fi atacatA. la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 
zile lucratoare de la data adoptkii, prin intermediul Colegiului de evaluare a 
performantelor judeckorilor. 

Presedintele sedintei Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judeckorilor 

Nicolae GORDILA 

Iulia GROSU 

Iulia SIRCU 

Nelea BUDAI 

CAR 

A Alexandr CAUIA 
'K 

Mariana ODAINIC 


	Page 1
	Page 2

