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Prqedintele sedintei 
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examinind in sedinta publics procedura de evaluare in privinta judecatorului Judecatoriei 
Botanica, mun. Chi§inau, Viorica PUICA, declanpta in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) 
lit. b) 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. 750/29 din 13 octombrie 2015, la 

solicitarea judecatorului Judecatoriei Botanica, mun. ChiOnau, Viorica PUICA, au fost remise 
materialele in privinta sa la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor §i la Colegiul 
de selectie pentru realizarea procedurilor de rigoare in vederea suplinirii, prin promovare, a 
functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie. 

La 26 noiembrie 2002, prin Decretul Prqedintelui Republicii Moldova nr. 978-111, 
Viorica Puica a fost numita in functia de judecator la Judecatoria sectorului Botanica, mun. 

pe un termen de 5 ani, iar, prin Decretul Prewdintelui Republicii Moldova nr. 1310-
IV din 26 septembrie 2007 a fost numita in functia de judecator pins la atingerea plafonului de 
virsta. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si  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 Judecatoriei Botanica, mun. 
Chi§inau, Viorica PUICA, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de catre judecatorul Viorica PUICA, rata de 
solutionare a dosarelor, fard includerea restantei la cauzele repartizate, dar cu includerea 
restantei la cauzele examinate, este urmatoarea: 

- in anul 2013, judecatorul a examinat 922 de cauze, din 966 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 95,44%; 

- in anul 2014, judecatorul a examinat 734 cauze, din 704 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 104,26%; 

- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 411 cauze, din 443 de cauze repartizate, 
ceea ce constituie 92,77%. 

Reie§ind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se 
apreciaza de cane Colegiul de evaluare cu punctajul 9. 



Judecatorul a asigurat respectarea termenelor rezonabile in procesul de intaptuire a 
justitiei. Doamna Viorica PUICA a avut in procedura, mai mult de 12 luni, in anul 2013 — 7 
cauze civile si nici o cauza penala; in anul 2014 — 12 cauze civile si nici o cauza penala, iar in 
anul 2015 (9 luni) — 21 cauze civile si 3 cauze penale. Mai mult de 24 de luni a avut in 
procedura, in anul 2013 — 3 cauze civile si nici o cauza penala, in anul 2014 — 2 cauze civile si 
nici o cauza penal& iar in anul 2015 (9 luni) — 3 cauze civile si nici o cauza penall 
Judecatorul a avut in procedura, mai mult de 36 de luni, in anul 2013 — 2 cauze civile si nici o 
cauza penala, iar in anii 2014 si 2015 cite o cauza civila si nici o cauza penala. 

Cauzele mentionate sunt judecate in termene mai maxi de 12, 24 si 36 de luni din motive 
neimputabile judecatorului — dispunerea efectuarii expertizelor judiciare, conexarea dosarelor 
si numarul mare de participanti, examinarea recursurilor asupra incheierilor primei instance de 
cairn instanta de apel, depunerea cererii reconventionale de pirit, atragerea in proces a altor 
persoane, suspendarea procesului ping la intervenirea succesorului in derpturi, dispunerea 
delegatiei judecatoresti care o instants judecatoreasca strains pentru efectuarea actelor de 
procedura. 

Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 8. 
Termenul de redactare a hotarifilor si de publicare a acestora pe pagina web, stipulat de 

legislatia Republicii Moldova, s-a respectat. In rezultatul verificarii paginii web a Judecatoriei 
Botanica, mun. Chisinau, s-a stabilit ca, in perioada 2013 — 2015 (9 luni) au fost publicate 
toate hotarifile adoptate pe cauzele civile, penale si contraventionale examinate de judecatorul 
Viorica PUICA si Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8. 

Doamna Viorica PUICA a indeplinit, in perioada 2013 — 2015 (9 luni) si  alte atributii 
stabilite prin lege. In perioada mentionata a fost conducator al stagiului de practice la 18 
studenti ai institutiilor superioare de invatamint, al unei persoane care studia la Colegiului de 
Informatics si la 2 audienti ai Institutului National al Justitiei (INJ in continuare). 

Magistratul a activat si in calitate de formator la Institutul National al Justitiei la cursurile 
de instruire initials si continua a grefierilor, asistentilor judiciari, judecatorilor, procurorilor si 
altor categorii de audienti ai INJ, find apreciata inalt de care audienti, care au vizat: justitia 
pentru copii, cursurile pentru avocatii stagiari, simularea unei sedinte de judecata Intr-un 
proces penal, cadrul legal privind activitatea asistentilor judiciari §i grefierilor, dreptul 
procesual civil, intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor de judecata in cauzele civile, 
penale si contraventionale si promovarea mdsurilor restaurative in cauzele de coruptie. 

Doamna Viorica PUICA a participat si  la mai multe seminare nationale si internationale, 
intocmind rapoarte privind activitatile la care a participat. Judecatorul este membru al Retelei 
Judiciare pentru Europa Centrals si de Est, care constituie o platforma de discutii si schimb de 
experienta pentru judecatori, astfel, participind la reuniunile, mesele rotunde si  atelierele de 
lucru privind: consolidarea integrilatii sistemului judecatoresc si eficientizarea activitatii 
instantelor de judecata, utilizarea standardelor internationale pentru garantarea independentei 
justitiei, obiectivele Retelei Europene de Formare Judiciary, organizate de Institutul CEELI 
(or.Praga, Cehia). 

In luna februarie 2014 magistratul a obtinut titlul "Cel mai activ absolvent al 
Programului Lumea Deschisr, organizat de Consiliul American pentru Educatie 
Internationale. 

Judecatorul a mai participat la atelierul de schimb regional pentru judecatori, cu 
genericul: „ Integritatea judiciary si combaterea coruptiei", in or.Tbilisi, Georgia si la masa 
rotunda cu genericul: „Echilibru intre independenta judiciara si responsabilitate", organizata 
de Institutul CEELI, or.Praga, Cehia. 



lle asemenea, cloamna Viorica FUll2A a lost desemnata, prin hotanrea Lonsilmlui 
Superior al Magistratuni nr. 145/7 din 03.03.2015, in calitate de membru al grupului de lucre 
pentru elaborarea noului Cod de etica al judecatorului. Magistratul s-a implicat activ §i la 
studierea proiectelor de acte normative remise spre coordonare, inclusiv asupra proiectelor de 
legi privind modificarea unor acte legislative, propuse de Centrul pentru reforma in sistemul 
judecatoresc, expuninduli pozitia asupra acestora, find desemnata si membru al Comisiei de 
concurs pentru angajarea functionarilor publici din cadrul Judecaloriei Botanica, mun. 
Chi§inau. 

In perioada 2013 — 2015, Viorica PUICA a participat la elaborarea unor indrumare §i 
ghiduri pentru judecatori §i procurori, find coautor la Manualul judecatorului pentru cauze 
civile §i la Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei, inclusiv autor al Indrumarului pentru 
judecatori §i procurori privind justitia juvenila. 

Astfel, indicatorul este apreciat cu punctajul 6. 
Judecatorul Puica VIORICA pose& cuno*tinte in domeniul tehnologiilor informationale, 

aplicind cu succes inovatiile tehnologice la infaptuirea justitiei. Magistratul aplica in 
activitatea sa programele MS Word, Excel, navigheaza pe internet, utilizeazd po§ta 
electronica, aplica optiunile Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor §i asigura 
inregistrarea audio a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio a 
§edintelor de judecata "SRS Femida". 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Informatia privind hotarifile/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate este 

urmatoarea: 
in anul 2013 au fost contestate 89 de hotariri/sentinte/incheieri, find mentinute 58 de 

hotariri/sentintermcheieri, ceea ce constituie 65,16%; 
- in anul 2014 au fost contestate 162 hotariri/sentinte/incheieri, find mentinute 110 

hotariri/incheieri, ceea ce constituie 67,90%; 
- in anul 2015 (9 luni) au fost contestate 72 de hotariri/sentinte/incheieri, find mentinute 

60 hotariri/sentinlefincheieri, ceea ce constituie 83,33%. 
In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 9. 
Informatia privind hoaririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate este 

urmatoarea: 
- in anul 2013, din 922 Gauze examinate, 10 hotdriri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea 

ce constituie 1,08%; 
- in anul 2014, din 734 cauze examinate, 25 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea 

ce constituie 3,40%; 
- in anul 2015 (9 luni), din 411 cauze examinate, 9 hotariri/sentinterincheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 2,18%. 
Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5. 
Referitor la claritatea expunerii §i calitatea motivArii hothrifilor/sentintelor/incheierilor, s-a 

constatat ca, motivarea este in conformitate cu exigentele procedurale, argumentarea juridica 
este consistenta, sunt indicate normele materiale Si procesuale, sunt analizate toate 
circumstantele de fapt Si de drept, expunerea este clara, consecventa si coerenta, find apreciat 
indicatorul respectiv cu punctajul 9. 

Organizarea activitatii profesionale este la un nivel inalt, find respectati termenii §i 
procedura. Cauzele repartizate judecatorului sunt pregatite minutios pentru examinare. 
Participantii la proces sunt inftiintati, la timp, despre data, ora §i locul examin'arii, prin toate 
mijloacele procedurale prevazute de lege. In pricinile civile, copiile de pe cererea de chemare 
in judecata, cu anexa, sunt expediate piritilor, si dupa caz, intervenientilor. Listele §edintelor 



de judecata sunt atwate, in termenul prevazut de legislape, pe panoul instantei de judecata sl 
sunt prezentate managerului PIGD pentru afi§area pe site-ul instantei. Toate sedintele de 
judecata se inregistreaza audio. 

Modul de conducere a sedintelor de judecata de catre judecator este pertinent, find 
asigurata solemnitatea procesului si  disciplina. Comportamentul judecatorului in cadrul 
§edintelor de judecata corespunde exigentelor etice §i normelor procedurale. Judecatorul este 
impartial, trateazal echidistant participantii la proces, manifestd respect, tact, folose§te un 
limbaj politicos, evita exprimarea atitudinilor negative §i are o pozitie corecta fats de toti 
participantii la proces. 

Magistratul poseda cuncwtinte temeinice §i abilitati profesionale de organizare §i 
desfalware a activitatii, respectand drepturile si  libertkile fundamentale ale cetatenilor, 
prevazute de legislatia nationala si  de Conventia pentru apararea drepturilor omului §i a 
libertkilor fundamentale, principiile statului de drept §i prevederile actelor legislative. 

In acest sens, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8. 
Pe parcursul perioadei de evaluare, judecatorul a participat la seminare formare formatori 

si formare profesionale continua, organizate de INJ, acumulind, conform datelor Institutului 
National al Justitiei, 205,1 ore academice. 

Concomitent, a participat si  la activitati de instruire in alte institutii de specialitate din 
strainatate, iar, dupd instruirile corespunzatoare, organizate de Uniunea Europeand, UNICEF, 
in colaborare cu INJ, a obtinut calificativul expert pentru instruirea formatorilor in domeniul 
justitiei juvenile §i Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea profesionald a 
judecatorului cu punctajul 8. 

Doamna Viorica Puica respects principiile si  exigentele Codului deontologic si, potrivit 
informatiei Inspectiei Judiciare, in perioada 2013 — 2014, in privinta judecatorului nu a fost 
depusa nici o petitie, iar in anul 2015 a fost inregistrata o petitie, neintemeiata. Astfel, 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7. 

Opinia generals despre judeckor este pozitiva, iar autoritatea judecatorului in sectorul 
justitiei este incontestabia Judecatorul Viorica PUICA are o reputatie profesionale 
irepro§abila, iar pe parcursul activitatii s-a prezentat ca o personalitate cu o pregkire 
profesionala inaltd, posedind cuno§tinte juridice solide, manifestind responsabilitate, 
corectitudine §i exigenta. 

Magistratul nu a comis careva fapte compromitatoare, a respectat normele Codului de 
died al judecatorului, conducindu-se doar de prevederile legii si asigurind onoarea §i prestigiul 
functiei detinute. 

Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia profesionala a judecatorului cu 
punctajul 7. 

In bang informatiei prezentate de Colegiul disciplinar, in perioada 2013 — 2015, nu au fost 
inregistrate si  examinate proceduri disciplinare in privinta judecatorului Viorica PUICA §i 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Date referitoare la hotaririle adoptate de dire judecatorul Viorica PUICA, care au fost 
obiect de examinare la Curtea Europeans, nu sunt, respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza 
indicatorul cu punctajul 0. 

Deficientele de ordin profesional, administrativ §i organizational in activitatea 
judecatorului evaluat sunt neesentiale, find recomandata respectarea Intocmai a prevederilor 
legale de procedural si ale Codului de etica si  conduits profesionale. 

In rezultatul desfa§urarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Botanica, mun. 
Chiwinau, Viorica PUICA, a acumulat, in total, 90 de puncte. 



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare cAlduzindu-se de prevederile art. 22, 23 si 
24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec%ia, evaluarea performantelor si 
cariera judecatorilor, 

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	le 	K‘nce 	in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, doamnei Vio ica PUICA, judecattor al Judecatoriei Botanica, mum 
Chisinau. 

Hotarirea poate fi atacat5. 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 
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