
H O T A R I R E

31mai2013 mun. Chisinau
nr. 34/3- ' . - . ' • . . . .

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

in componenfo:
•Presedintele Colegiului Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului, Nicolae GORDILA
• , Ghenadie ENI

. lulia GROSU
Elena BELEI

A examinat in sedinfa" publica procedura de evaluare in privinja judecatorului
Judecatoriei Botanica, mun. Chisinau, Puica Viorica, declansata in temeiul prevederilor art.
13 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performantelor §i cariera Judecatorilor si anume "promovdrii la o instanja superioara",

Colegiul de Evaluare, ' • . • • •
C O N S T A T A :

Prin Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/8 din 05.03.2013, catre
Colegiul de Evaluare au fost remise materialele in privin£a judecatorului Judecatoriei
Botanica, mun. Chisinau, Puica Viorica, in vederea evaluarii performantelor judecatorului
in mod extraordinar.

In conformitate cu criteriile si indicii prevazu^i .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 Performan{elor
Judecatorilor, au efectuat verificarea activita^ii judecatorului Puica Viorica.

Analizind rezultatul verificarii activita^ii judecatorului, nota informativa a
pre§edintelui Judecatoriei Botanica, mun. Chisinau, inscrisurile ata^ate si informajiilor
prezentate, Colegiul de Evaluare refine urmatoarele:

1. (pet. 9.1 din Regulament) Rata de solufionare a dosarelor:
In perioada 02.03,2011 - 02.09.2012, prin hotarirea CSM nr. 94/7 din 02.03.2011,

judecatorul Puica Viorica a fost detasata in functia de §ef direc^ie instruire judecatori si
procurori, Institutul National al Justi^iei. Astfel, rata de solutionare a dosarelor din numarul



total al dosarelor repartizate. spre examinare judecatorului Puica Viorica, pentru perioada
anilor 2010-2012 constitute 76,73% si a fost calculata dupa cum urmeaza:

- Pentru anul 2010 din 1031 cauze repartizate au fost examinate 895 -rata de
solu^ionare fiind de 86,8 % (pe instanfa din rata medie de solu^ionare per judecator,
102,99%);

, - Pentru anul 2011 din 155 cauze repartizate au fost examinate 124 - rata de
solu^ionare iiind de 80% (pe instan^a din rata medie de solu^ionare per judecator 106,16%);

- Pentru anul 2012 din 353 cauze repartizate au .fost examinate 224 —."rata de
solujionare fiind de 63,4% (pe instan^a din rata medie de solu^ionare per judecator 82%).

Reiesind din rata de sohrjionare a dosarelor pentru ultimii ani, indicatorul se apreciaza
de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.

2. (pet. 9.2 din Regulament) Respectarea termenelor rezonabile in procesul de
infdptuire a justified

In procedura de examinare a judecatorului pentru perioada 2010 - 2012 au fost
stabilite'9 dosare civile neexaminate mai mult de 12 luni dintre care 1 dosar a fost repartizat
judecatorului Puica V. la 22.10.2012, 1 dosar civil neexaminat mai mult de 24 luni si 1
dosar civil neexaminat mai mult de 36 de luni.

De asemenea pentru perioada 2010 - 2012 a fost stabilit 1 dosar penal aflat in
procedura sa de examinare mai mult de 12 luni, dosare penale neexaminat mai mult de 24 si
36 luni nu au fost depistate.

La moment in procedura judecatorului Puica V. se afla doar o singura 'cauza in
examinare mai mult de un an' 2-4905/2012 Guzun Alexandra catre Guzun Ion despre
declararea milita^ti actelor juridice, inregistrat la data de 13.12.2011 (repartizat
judecatorului la 22.10.2012).

Hotariri ale instan^elor de judecata prin care s-ar constata incalcarea de catre judecator
al termenului rezonabil in procesul de infaptuire a justifiei nu sunt.

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

publicarea acestora pe pagina web a instanfeide judecata:
In urma examinarii registrelor judecatorului privind evidenfa dosarelor numite,

examinate si predate in cancelarie, pentru fiecare an supus evaluarii, s-a stabilit c'a termenii
de redactare si publicarea pe pagina web se respecta de fiecare data.

In privinta judecatorului Judecatoriei Botanica, mun. Chi§inau, Puica Viorica, a fost
depusa o singura petitie cu nr. 408 p/m din 15.02.2013 depusd de §irco Liubovi.
Chestiunile expuse in petitii nu au servit temei pentru intentarea procedurii disciplinare sau
discutiei la sedrntele 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 atribufii stabilite

prin lege:
Pe parcursul anilor 2010-2012 judecatorului Puica V. i-au fost repartiza^i la practica de

produc^ie rnai mult de 24 de persoane, dintre care un audient la INJ. Practica a fost condusa
de judecator la un nivel malt.

Pe parcursul anilor 2010 — 2012, judecatorul Puica V. .a facut propuneri pentru
elaborarea proiectului Codului de executare, proiectului Strategiei de reforma a justijiei pe
anil 2011-2016 s.i altor proiecte de legi ce \m de activitatea instantelor si statuturui



.judecatorului. Dumneaei este coautor la lucrarile: Situajii de' drept la procedura civila,
Chi§inau 2005; Modele de acte judecatoresti, sentin^e, decizii, incheieri, Chisinau 2008;
Ghidul Grefierului, Chi§inau 2010; Justi^ia Juvenilia, indrumar pentru judecatori si
procurori, 2012; a elaborat curricule pentru INJ; in special curricula la stagiu de practica
pentru candidatii la func^ia de judecator, 2012; Executarea obligator contractuale.
Manualul Judecatorului pentru cauze civile, Chisinau 2013. Dna. Puica V. a participat din
partea TNJ la discu^ii si propuneri scrise pentru elaborarea proiectului Hotaririi Plenului
Curjii Supreme de Justice cu privire la aplicarea.legislate! privind violenfa in familie.. -

. In anul 2011 a fost formator INJ, instruirea continua a judecatorilor, procurorilor,
avocafilor, poli£istiior, referenfilor pentru subiectele: ,,Intocmirea actelor procedurale",
,,Implementarea Legii cu privire la prevenirea si combaterea violence! in familie",
,,Jurisprudenta CEDO. Art. 6 si art. 8 CEDO, Protocolul 1". In 2012 a fost iarasi formator
INJ, instruirea continua a judecatorilor, procurorilor, avocafilor, polrfistilor, referenfilor
pentru. .subiectele: ,,Aplicarea legislatiei in cauzele de violenta in familie", ,,Standardele
GEDO si CPT pentru combaterea maltratarii §i impunita^ii";' Instruirea ini^iala in Drept
Civil (partea generala) si Drept Procesual Civil.

Pentru succese remarcabile in infaptuirea justijiei, la 22 decembrie 2007, dna. Puica V,
a fost decernata de catre CSM si Asociatia Judecatorilor din R. Moldova cu titlul de ,,Cel
mat bun judecator din far ff\' ' Reiesind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.

5. (pet. 9.5 din Regulament) Cuno§tin$e in domeniul tehnologiilor informaftonale:
Dispune de aptitudini avansate in ce priveste utilizarea postei electronice, navigarii pe

internet, cunoa^terea programelor MS Word, Excel. •
Respectiv Colegiul de evaluare.a apreciat indicatorul cu punctajul 7.
6. (pet 10.1 din Regulament) Procentajul hotaririlor/incheierilor men$,nute din cele

contestate, cu excepfia hotdririlor casate din motive neimputab He judecatorului:
Din analiza calita^ii activita^i judecatorului se constata ca procentajul hotaririlor

mentinute din cele contestate pe cauze civile pentru ultimii 3 am (2010 - 2012) este de
86,65%, respectiv 11 hotariri casate din 68 .contestate. Pe cauze penale, au fost casate 4
sentin^e din 13 contestate (86,66%).. Ce £rie de c'auze contraventionale procentajul
hootaririlor mentinute din cele contestate constituie 47,22%, astfel din 20 de hotariri
contestate 13 au fost casate.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 8.
7. (pet. 10.2 din Regulament) — Claritatea expunerii §i calitatea motivdrii hotaririlor:
Hotaririle sunt expuse foarte bine, cu respectarea prevederilor procedurii de intocmire

a actelor juridice, consecutiv,. cu argumentarea pozi^iei. pe fiecare capat de examinare,
Con^inutul este expus clar, coerent cu trimitere la normele materiale §i procedurale, .cu
analiza tuturor circumstantelor de fapt s.i de drept.
Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 9.

8. (pet. 10.3 din Regulament) - Modalitatea de organizare a activitafiiprofesionale:
Cauzele repartizate judecatorului Puica V. sunt pregatite in mod corespunzator pentru

examinare (participanfii la proces sunt mgtiinfafi la timp despre data, ora §i locul
examinarii, copiile de pe acfiune cu documentele ahexate la aceasta sunt expediate pirifilor

• §i dupd caz interyenienfilor, etc.). Listele §edintelor de judecata, fixate spre examiriare la
timp sunt afisate pe panoul instantei de judecata si prezentate managerului PIGD pentru



afis.area pe site-ul instance!. D-na Puica V. este punctuala. Fa{a de participant la proces
dna. Puica V. manifesta un comportament ppliticos, atitudine plina de tact, este amiabila.

Reies.ind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.
9. (pet 10.4 din Regulament) - For mar ea profesionala a judecdtorului:
Conform informafiei Institutului National al Justi^ei judecatoarea Viorica PUICA in

anul 2010 a participat la activitatile de Formare formatori organizate de catre INJ,
acunmlind 44 ore. In anul 2011, Doamna Puica a participat la 6 seminare de Formare
Formatori acumulind 78 ore. In aceea§i perioada dna. PUICA a participat in calitate de
audient la Formare Continua acumulind 20 ore.

A

In anul 2012 a participat la 6 seminare s.i a acumulat 158 de ore, tot in aceasta perioada
a participat in calitate de audient la Formarea Continua, acumulind 38 ore. Conform
evaluarilor efectuate de catre audienji, doamna PUICA a fost apreciata la eel mai inalt nivel,
avind o presta^ie foarte buna §i dispunind de cunos/tin^e profunde.

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6.
10. (pet. 11.1 din Regulament) —Respectarea eticii profesionale:
Conform informa|iei Inspec^iei Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii. in

privinta judecatorului Puica Viorica a fost depusa 1 petite, neintemeiata.
. In activitatea sa m calitate de judecator al Judecatoriei Botanica, mun. Chi§inau, Puica

Viorica careva abateri disciplinare nu a comis.
Colegiul de evaluare .apreciaza indicatorul cu punctajul. 6.
11. (pet. 11.2 din Regulament) — Reputafiaprofesionala:
Are o reputable profesionala buna. Dna. Puica V. este apreciata ca o persoana onesta,

perseverenta, consecventa, echilibrata emotional, manifesta tenacitate s.i are un
comportament oficial, irepro^abil, dind dovada de rabdare, amabilitate cu to^i participan^ii
la proces. In rela^iile cu colegii este respectuoasa §i corecta.

Participa activ in viata colectivumi, este un bun organizator s.i are o reputable foarte
buna in colectiv. In exercitarea obligator a manifestat. un nivel profesional inalt, o
atitudine responsabila, obiectivitate^i impartialitate.

Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
12. (pet 11.3 din Regulament) — Lipsa abaterilor disciplinare:
De catre.Colegiul disciplinar nu au fost inregistrate careva proceduri disciplinare in

privin^a judecatorului. Luind in considerate cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 5. ' •

13. (pet. 11.4 din Regulament) ~ Lipsa violarilor CEDO constatate de CtEDO cu
privire la hotanri judecatore§ti adoptate in ultimii 6 ani:

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

14. (pet 11.5 din Regulament) — Criteriu facultativ — cunoa§terea limbii de lucru a
CEDO:

Cunostinte in dofneniul tehnologiilor informa|ionale (MS WORD, Excel, capacitatea
de a naviga pe internet s.i de a utiliza po§ta electronica).

Colegiul de.evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 2.
A ' TfcIn urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Botanica, mun. Chi^inau, Puica

Viorica a acumulat un total de 90 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 selec|ia, evaluarea
performan^elor §i carierajudecatorilor,

A acorda calificativul

O T A R A § T E

urma sustinerii evaluarii
performantelor judecatorului 'ptJICA Viorica, judecator la Judecatoria Botanica, mun.

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

Pre§edintele Colegiului:

Membrii Colegiului:

SvetlanaNOVAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

lulia GROSU

Elena BELEI


