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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANTELOR JUDECATORILOR PE
LiNGA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
In componen^a:
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Svetlana NO VAC
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examinand in §edin|a publica procedura de evaluare in privin^a judecatorului
Judecatoriei Causeni, Tatiana AVASILOAIE, declan§ata in temeiul prevederilor art.
30 alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performan^elor §i cariera Judecatorilor, Colegiul de evaluare
CONSTATA:
Conform Graficului de evaluare a performan^elor Judecatorilor, aprobat prin
Hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, to^i
judecatorii din instance najionale vor fi supusi procedurii de evaluare ordinara. Prin
Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 563-VI din 15.03.2012, Tatiana
Avasiloaie, a fost numita in func^ia de judecator la Judecatoria Causeni. Respectiv, in
conformitate cu criteriile §i indicii prevazu^i de Regulamentul cu privire la criteriile,
indicatorii §i procedura de evaluare a performan^elcr Judecatorilor, adoptat prin
hotarirea CSM nr. 212/8 din 05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a
Performantelor Judecatorilor au efectuat verificarea activita^ii judecatorului Judecatoriei
Causeni, Tatiana Avasiloaie, stabilind urmatoarele.
Conform Notei informative prezentate de catre judecatorul nominalizat, rata de
solu^ionare a dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza:
Pentru anul 2012, judecatorul din 365 de cauze repartizate, a examinat 203 de
cauze, ceea ce constituie 55,6% (pe instan^a 59,71%);
Pentru anul 2013, judecatorul din 390 de cauze repartizate, a examinat 272 de
cauze, ceea ce constituie 69,7% (pe instan^a 103,62%);
Pentru anul 2014, judecatorul din 421 de cauze repartizate, a examinat 385 de
cauze, ceea ce constituie 90,9% (pe instan^a 99,11%).
Reie§ind din rata de solu^ionare a dosarelor pentru anii men^ionati, indicatorul se
apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.
Conform informa^iei prezentate, pentru perioada 2012-2014, in care Tatiana
Avasiloaie a activat in calitate de judecator, in anul 2012, in lista dosarelor aflate in

procedura mai mult de 12 luni, 24 luni si 36 luni, dosare nu au fost stabilite; pentru anul
2013, au fost depistate 5 dosare civile §i 2 dosare penale, aflate in procedura mai mult
de 12 luni, dosare aflate in procedura mai mult de 24 si mai mult de 36 de luni, in
perioada mentionata, nu au fost stabilite; pentru anul 2014, in lista dosarelor aflate in
procedura mai mult de 12 luni, au fost depistate 2 dosare civile si 2 penale, mai mult de
24 de luni - 2 dosare civile si nici un dosar penal si mai mult de 36 de luni, nu au fost
depistate dosare. Motivele neexaminarii indelungate a dosarelor indicate, fiind numirea
expertizelor pe dosare; suspendarea cauzelor pina la examinarea altor cauze conexe;
neprezentarea pai^ilor. Or, de catre judecator s-au respectat drepturile participanjilor la
un proces echitabil, astfel, asigurind oricarei persoane dreptul de a-i fi examinata cauza
in mod public si in termen rezonabil. Reie§ind din cele constatate, indicatorul se
apreciaza cu punctajul 8.
La compartimentul sus-men^ionat, fiind verificata pagina web a Judecatoriei
Causeni, s-a stabilit ca, pentru anul 2012, din 203 de cauze examinate, au fost publicate
128 de hotariri; pentru anul 2013, din 272 cauze examinate, au fost publicate 468 de
hotariri, iar pentru anul 2014, din 385 de cauze examinate, au fost publicate 395 de
hotariri. Prin urmare, se constata faptul ca, judecatorul respecta termenul de redactare al
hotaririlor, stipulat de legisla^ia Republicii Moldova. Respectiv, Colegiul de evaluare
apreciind indicatorul cu punctajul 7.
Doamna Tatiana Avasiloaie, in perioada supusa evaluarii nu a condus practica la
careva studenti din cadrul institu^iilor superioare de inva^amint si nici nu a indeplinit, in
calitate de judecator, alte atribu^ii stabilite prin lege. Astfel, reiesind din cele constatate,
indicatorul se apreciaza cu punctajul 0.
Judecatorul Tatiana Avasiloaie, utilizeaza PIGD si inregistrarea audio a §edin{elor
de judecata, verificind totodata salvarea inregistrarilor audio pe CD cu anexarea
acestora la dosar. Cunoa§te §i aplica programele Word, Excel, Adobe, navigarea in
internet §.a. in activitatea de zi cu zi. Prin urmare, Colegiul de evaluare a apreciat
indicatorul cu punctajul 6.
Informatia privind procentajul hotaririlor/incheierilor men{inute din cele
contestate este urmatoarea:
Pentru anul 2012, din 27 de hotariri/incheieri contestate, 16 au fost men^inute
(59,25%);
Pentru anul 2013, din 39 de hotariri/incheieri contestate, 28 au fost men^inute
(71,79%);
Pentru anul 2014, din 64 hotariri/incheieri contestate, 14 au fost men^inute
(21,87%). Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 8.
Informa^ia privind numarul §i procentajul hotaririlor/incheierilor casate din cele
examinate este urmatoarea:
Pentru anul 2012, din 203 de cauze examinate, 9 hotariri/incheieri au fost casate
(4,4%);
Pentru anul 2013, din 272 de cauze examinate, 8 hotariri/incheieri au fost casate
(2,9%);

Pentru anul 2014, din 385 cauze examinate, 10 hotariri/incheieri au fost casate
(2,5%).
Respectiv, 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, doamna Tatiana Avasiloaie motiveaza hotaririle si sentintele
la un nivel suficient de accesibil, convingator, coerent, aplicind corect normele relevante
de ordin material-juridic si procesual-juridic. De asemenea, judecatorul apreciaza
materialul probant dupa o analiza logica, consecutiva si multiaspectuala. Respectiv,
indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8.
Doamna Tatiana Avasiloaie, activind in calitate de judecator isi exercita
obliga{iile de serviciu demonstrmd abilita^i profesionale, respecta drepturile si libertafile
fundamental ale ceta^enilor, prevazute de legisla^ia na^ionala §i de Conven^ia pentru
apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, apara principiile statului de
drept si respecta prevederile actelor legislative. In sedin^ele de judecata, Tatiana
Avasiloaie, asigura disciplina, asculta parole atent, are un comportament corespunzator
prevederilor legale, respecta procedura legala in sedin^ele de judecata si principul
egalitatii armelor. Reiesind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 8.
Conform informa^iei parvenite de la Institutul National al Justi^ei si alte institu^ii,
pentru perioada anilor 2012-2014, Tatiana Avasiloaie a acumulat 215 ore de formare
continua. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii,
in privin^a judecatorului Tatiana Avasiloaie, in perioada anilor 2012-2014, au fost
depuse 2 peti^ii neintemeiate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul
7.
In cadrul activita^ii la Judecatoria Causeni, Tatiana Avasiloaie s-a manifestat ca o
personal itate corecta, responsabila si punctual a, 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 functiei de^inute, nu a comis
careva fapte compromi^atoare. Din aceste considerente, judecatorul se bucura de
autoritate si respect atit in cadrul colectivului Judecatoriei Causeni, cit si in afara lui.
Prin urmare, {inind cont de cele enun^ate, 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 Tatiana Avasiloaie. Luind in considerate cele constatate, Colegiul de
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judecatoriei
Causeni, Tatiana Avasiloaie, care au fost obiect de examinare la Curtea Europeana, nu
sunt, respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
In calitate de recomandari, in vederea inlaturarii deficien^elor depistate si
imbunatatirii performan^elcr profesionale, Colegiul de evaluare propune judecatorului
Tatiana Avasiloaie, sa acorde mai multa atentie procesului de introducere in PIGD a
datelor referitoare la cauzele civile, penale si contraventionale, precum si de publicare a
hotaririlor si sentintelor.
in urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Causeni, Tatiana Avasiloaie, a
acumulat un total de 79 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 selec^ia, evaluarea performan^elor si
cariera judecatorilor,
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in urma sus^inerii evaluarii
performan^elor, doamnei Tatiana AVASILOAIE, judecatorul Judecatoriei Causeni.
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 performan^elor
judecatorilor.
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