
HOTARIRE 
nr. 64/7 

18 decembrie 2015 	 mun. Chisinau 

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

In componenta: 
Presedintele sedintei 	Nicolae GORDILA 

Membrii Colegiului 	Iulia GROSU 
Iulia SIRCU 
Nelea BUDA! 
Mihail MACAR 
Alexandr CAUTA 
Mariana ODAINIC 

examinind in sedinta publics procedura de evaluare in privinta judecatorului Judecatoriei 
Criuleni, Viorica URSU, declansata in temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea 
nr. 154 din 05.07.2012 privind selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor, 
Colegiul de evaluare 

CONS TATA: 

Prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 776/30 din 20 octombrie 2015, 
la solicitarea judecatorului Judecatoriei Criuleni, Viorica URSU, au fost expediate 
materialele in privinta sa la Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor in vederea 
evaluArii performantelor pentru suplinirea functiei de presedinte al Judecatoriei Criuleni. 

La 05 iunie 2006, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 600-IV, Viorica 
URSU a fost numita in functia de judecAtor la Judecatoria Criuleni, pe un termen de 5 ani, 
iar, la 21 aprilie 2009, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 2202-IV, a fost 
numita in functia de vicepresedinte al Judecatoriei Criuleni, pe un termen de 4 ani. 

Ulterior, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 191-VI din 04 iulie 2011, 
doamna Viorica Ursu a fost numita in functia de judecator ping la atingerea plafonului de 
virsta, iar, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1009-VII din 26 februarie 
2014 a fost numita in functia de vicepresedinte al Judecatoriei Criuleni, pe un termen de 4 
ani. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si indicatorii 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 
Criuleni, Viorica URSU, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de catre judecatorul Viorica URSU, rata de 
solutionare a dosarelor este urmatoarea: 



- in anul 2013, judecatorul a examinat 279 cauze, din 347 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 80,40%; 

- in anul 2014, judecatorul a examinat 570 cauze, din 675 cauze repartizate, ceea ce 
constituie 84,44%; 

- in anul 2015 (9 luni), judecatorul a examinat 403 cauze, din 514 cauze repartizate, 
ceea ce constituie 78,40%. 

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

Referitor la respectarea termenelor rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei, s-a 
constatat ca, hotariri judecatoresti ale instantelor ierarhic superioare cu privire la incalcarea 
termenului rezonabil de judecare a cauzelor de care judecatorul Viorica URSU nu exists, 
insa judecatorul a avut in procedura mai mult de 12 luni, in anul 2013 — 8 cauze civile si o 
cauza penala, in anul 2014 — 3 cauze civile si 3 cauze penale, iar in anul 2015 (9 luni) — 2 
cauze civile, dar nu a avut nici o cauza penala. 

Mai mult de 24 de luni, in perioada evaluata, judecatorul a avut in procedura, in anul 
2013 — 4 cauze civile si nici o cauza penala, in anul 2014 — 2 cauze civile si o cauza penala., 
iar in anul 2015 (9 luni) — 2 cauze civile si 4 cauze penale. 

Concomitent, mai mult de 36 de luni, in anul 2013 judecatorul nu a avut in procedura 
nici o cauza civila si nici o cauza penala, insa in anul 2014 si in anul 2015 (9 luni) a avut in 
procedura cite o cauza civila si  nici o cauza penala. 

Motivele neexaminarii dosarelor penale si civile indicate nu cunt imputabile 
judecatorului, acestea hind• efectuarea expertizelor judiciare, examinarea recursurilor de 
care instanta de apel, acordarea termenului pentru acumularea probelor, neprezentarea 
avocatilor, neasigurarea prezentarii martorilor de catre acuzatorul de stat, imbolnavirea 
inculpatului, precum si din alte motive intemeiate. 

Reiesind din cele relatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 9. 
Termenul de redactare a hotaririlor si de publicare a acestora pe pagina web, prevazut 

de legislatie, este respectat. In rezultatul verificarii paginii web a Judecatoriei Criuleni, s-a 
stabilit ea, in perioada 2013 — 2015 (9 luni), la toate cauzele examinate de care judecatorul 
Viorica URSU au fost publicate toate hotaririle si Colegiul de evaluare apreciaza acest 
indicator cu punctajul 7. 

Doamna Viorica URSU, in perioada 2013 — 2015 (9 luni), a indeplinit si  alte atributii 
stabilite prin lege. Magistratul a fost conducator al practicii unei studente de la o institutie 
superioara de invatdmint, a intocmit o recenzie la teza de magistru a unui masterand, 
exercitind si  alte atributii stabilite prin lege, atit in calitate de membru al Comisiei de 
concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante in cadrul instantei judecatoresti, 
Comisiei privind securitatea interne a Judecatoriei Criuleni, Grupului de lucru in 
promovarea Cadrului de Excelenta a instantelor judecatoresti, membru supleant al Comisiei 
de expertiza pentru selectarea si  nimicirea dosarelor si  materialelor, cit si in calitate de 
presedinte al Comisiei de evidenta si evaluare a cadorurilor, Comisiei de evaluare a 
performantei colective si al Grupului de lucru pentru achizitii. 

Prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 963/31 din 02 decembrie 2014, 
Judecatoria Criuleni a fost desemnata ca instanta pilot in Proiectul Cadrul de Excelenta 
Judecatoreascd, iar doamna Viorica URSU, in calitate de membru al Grupului de lucru, 



creat in scopul implemenfarii in activitatea cotidiana a instantei judecatoresti a acestui 
Proiect, a contribuit la elaborarea, la nivelul Judecatoriei, a pliantelor, modelelor de cereri 
pentru justitiabili, conform prevederilor legislatiei in vigoare, Politicii dare de depunere si 
examinare a petitiilor in cadrul instantei, participind activ si la elaborarea Regulamentului 
de ordine intend a Judecatoriei Criuleni. Astfel, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6. 

Judecdtorul Viorica URSU poseda cunostinte in domeniul tehnologiilor 
informationale, utilizind programele MS Word, Excel, porta electronics si  navigind pe 
internet, inclusiv magistratul aplica Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si asigura 
inregistrarea audio a sedintelor de judecata prin intermediul Sistemului de inregistrare audio 
a sedintelor de judecata. SRS "Femida". 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5. 
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile mentinute din cele contestate, 

conform datelor statistice ale Curtii de Apel Chisinau, este urmatoarea: 
- in anul 2013, au fost contestate 41 hotariri judecatoresti, find mentinute 24 holdriri, 

ceea ce constituie 58,54%; 
- in anul 2014, au fost contestate 40 hotdriri judecatoresti, find mentinute 21 hotariri, 

ceea ce constituie 52,50%; 
- in anul 2015 (9 luni), au fost contestate 31 hotariri judecatoresti, find mentinute 8 

hotariri, ceea ce constituie 25,80% (nu sunt cunoscute toate rezultatele examindrii de 
instanta ierarhic superioard). 

Judecatorul Viorca URSU, in perioada de evaluare, are, in mediu, 45,61% 
hotariri/incheieri mentinute din cele contestate. 

In acest context, indicatorul respectiv se apreciazd cu punctajul 6. 
Informatia privind hotaririle/sentinteletincheierile casate din cele examinate este 

urmatoarea: 
- in anul 2013, din 279 cauze examinate, 16 holdriri/sentinte/incheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 5,73%; 
- in anul 2014, din 570 cauze examinate, 19 hotdriri/sentinte/incheieri au fost casate, 

ceea ce constituie 3,33%; 
- in 2015 (9 luni), din 403 cauze examinate, 21 hotariri/sentinte/incheieri au fost 

casate, ceea ce constituie 5,21%. 
Judecatorul Viorca URSU, in perioada de evaluare, are, in mediu, 4,76% 

hotariri/sentintecincheieri casate din numarul total de cauze examinate. 
Astfel, indicatorul se apreciazd de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 4. 
Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotdririlor/sentintelor, Colegiul 

de evaluare atesta ca, acestea sunt suficient de bine motivate, se face referire la normele de 
drept aplicabile spetei, aprecierea probelor este corespunzdtoare, iar expunerea este dud, 
find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 8. 

Organizarea activitatii profesionale de cdtre judecdtor este la un nivel corespunzator. 
In cadrul sedintelor de judecata magistratul are un comportament corect si impartial, 
manifestind respect si rabdare fatd de participantii la proces, asigurind disciplina si 
solemnitatea desfasurarii sedintelor de judecata. Doamna Viorica URSU foloseste un limbaj 
politicos si evita exprimarea atitudinilor negative. Judecatorul respects termenele de numire 
a cauzelor spre judecare, graficul sedintelor de judecata, normele procedurale la examinarea 



cauzelor, precum si  termenele de redactare si  publicare a hotaririlor judecatoresti pe pagina 
web si de transmitere a cauzelor examinate in Sectia evidenta si  documentare procesuala a 
instantei judecatoresti. 

Pe parcursul activitatii desfasurate, judecatorul a dat dovadd de cunostinte si abilitati 
profesionale, respectind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de 
legislatia nationala. §i de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale, principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

In consecintd, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8. 
Conform certificatelor prezentate de catre judecator, eliberate de Institutul National al 

Justitiei, in perioada anilor 2013 — 2015, doamna Viorica URSU a acumulat 104 ore de 
formare continua, participind in perioada 16 — 27 octombrie 2014 si  la o vizita de studiu in 
SUA, or. Raleigh, Carolina de Nord, in cadrul Programului "Lumea Deschisr, cu tema: 
"Suprematia Legii", find delegata. prin Hatarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
729/23 din 09.09.2014 §i Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul vizind formarea 
profesionala a judecatorului cu punctajul 9. 

Magistratul respects etica profesionala, iar, potrivit informatiei Inspectiei Judiciare de 
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii, in privinta judecatorului Viorica URSU, in anul 
2013, au fost depuse 3 petitii, in anul 2014 — o petitie, find neintemeiate, iar in anul 2015 
nu a fost depusd nici o petitie. 

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

Doamna Viorica URSU se bucura de respect din partea colegilor si  justitiabililor, 
participind activ in viata colectivului, find un organizator bun. Judecatorul s-a manifestat 
ca o persoand responsabild, corecta, constiincioasa, a dat dovada de respect si tin 
comportament adecvat functiei a carei titular este, respectind normele Codului de died 0 
conduits profesionala a judecatorului. 

Magistratul are o reputatie irepropbila §i se conduce doar de prevederile legislatiei in 
vigoare, 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 10.11.2013 —
10.11.2015, nu au fost inregistrate si  examinate proceduri disciplinare in privinta 
judecatorului Viorica URSU §i Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Date referitoare la hotaririle adoptate de catre judecatorul Viorica URSU, care au fost 
obiect de examinare la Curtea Europeans pentru Drepturile Omului, nu sunt, respectiv, 
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Concomitent, Colegiul de evaluare noteaza ca, stint rezerve cu privire la calitatea 
hotarifilor §i sentinelor emise, iar, in vederea inlaturarii deficientelor depistate §i 
imbunatatirii performantelor profesionale, se recomanda ridicarea nivelului de cunoSinte in 
aplicarea legislatiei civile si penale, inclusiv studierea practicii judiciare. 

In rezultatul desfa§urairii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Criuleni, 
Viorica URSU, a acumulat, in total, 84 de puncte. 



In baza celor expuse, Colegiul de evaluare cajauzindu-se de prevederile art. 22, 23 si 
24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea performantelor si 
cariera j udecatorilor, 

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	r 	-e/ve_ in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, doanmei Viori a URSU, judeckor al Judecatoriei Criuleni. 

Hotarirea 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 
judecatorilor. 

Presedintele sedintei Colegiului de Evaluare 	 Nicolae GORDILA 
a Performantelor Judecatorilor 

Membrii Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

a 
	

Iulia GROSU 

Ac&°"---  Iulia SIRCU 

Oda Nelea BUDAI 

Mihail MACAR 

lexandr CAUIA 

Mariana ODAINIC 
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