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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORNIANTELOR JUDECATORILOR PE LINGA 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURH 

In componenta: 
Presedintelui Colegiului 	Svetlana NOVAC 

Membrilor Colegiului 	Mihail MACAR 
Nicolae GORDILA 
Iulia GROSU 
Alexandr CAUIA 

examinind in sedinta publicd procedura de evaluare in privinta judecAtorului JudecAtoriei Soroca, 
Vadim Belous, declansaa in temeiul prevederilor art. 30 alhi. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 
cu privire la selectia, evaluarea performantelor si cariera judecatorilor, Colegiul de evaluare 

CONSTATA: 
Conform Graficului de evaluare a performantelor judecatorilor, aprobat prin Holarirea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, toti • judecatorii din instantele 
judecatoresti nationale, urmeaza a fi supusi procedurii de evaluare ordinard. 

La 27 iunie 2000, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1540-II, Vadim Belous a 
fost numit in functia de judecator la Judecatoria Soroca, pe un termen de 5 ani, iar, prin Decretul 
Presedintelui Republicii Moldova nr. 139-IV din 14 iulie 2005, Vadim Belous a fost numit in functia 
de judecator pita la atingerea plafonului de virsa 

Ulterior, la 09 noiembrie 2011, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 355-VI, 
domnul Vadim Belous a fost numit in functia de vicepresedinte al Judecatoriei Soroca, pe un termen 
de 4 ani, iar in perioada 2012 — 2014 a exercitat si atributiile judecatorului de instructie. 

Astfel, in conformitate cu criteriile si indicii 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 Soroca, Vadim Belous, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de atm judecatorul Vadim Belous, rata de solutionare a 
dosarelor, in calitate de judecator de drept comun, este urmAtoarea: 

- in anul 2012 judecatorul a examinat 346 de cauze din 376 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 92,02%; 

- in anul 2013 judecatorul a examinat 306 cauze din 343 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 89,21%; 

- in anul 2014 judecatorul a examinat 319 cauze din 357 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 89,35%. 

Totodata, conform Notei informative prezentate, rata de solutionare a dosarelor in calitate de 
judecator de instructie este urinatoarea: 

- in anul 2012 judecatorul a examinat 184 de cauze din 188 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 97,87%; 

- in anul 2013 judecatorul a examinat 124 de cauze din 130 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 95,38%; 

- in anul 2014 judecatorul a examinat 122 de cauze din 123 de cauze repartizate, ceea ce 
constituie 99,18%. 

Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru anii mentionati, indicatorul se apreciaza de 
catre Colegiul de evaluare cu punctajul 8. 



JudecAtorul a respectat termenele rezonabile in procesul de infaptuire a justitiei si nu existd 
hotAriri judecAtoresti ale instantei ierarhic superioare care sa constate incalcarea termenului rezonabil 
de examinare a cauzelor. 

Domnul Vadim Belous a avut in procedure, mai mult de 12 luni, in anul 2013 — o mad civild 
si o cauza penala, iar in anii 2012 si 2014 nu a fost inregistrata nici o cauza. Mai mutt de 24 de luni si 
mai mult de 36 de luni judecatorul nu a avut in procedurd nici o cauza. Motivele neexaminarii in 
termen a cauzelor sunt: suspendarea examinarii cauzei ping la solutionarea unei pricini conexe, 
modificarea pretentiilor, atragerea intervenientului, neprezentarea participantilor la proces, 
complexitatea cauzei, comportamentul partilor, conexarea dosarelor, examinarea la curtea de apel a 
recursurilor declarate impotriva incheierilor pronuntate, efectuarea expertizelor. 

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

legislatia Republicii Moldova, in principiu, se respecta. In rezultatul verificarii paginii web a 
Judecatoriei Soroca, s-a stabilit ca, in anul 2012 au fost publicate 201 hotAriri, din 346 de cauze 
examinate, in anul 2013 s-au publicat 235 hotAriri din 306 cauze examinate, iar in anul 2014 s-au 
publicat 216 holariri din 319 cauze examinate. Nu au fost publicate numai hotaririle pe cauzele 
examinate in sedinte inchise, cele restituite la etapa primirii si cele cu caracter secret ale judecatorului 
de instructie. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul respectiv cu punctajul 7. 

Domnul Vadim Belous, a indeplinit, in perioada 2013 — 2014 si alte atributii, stabilite prin 
lege. Judecatorul a participat: la sedintele unor Comisii, constituite in cadrul instantei judecAtoresti, in 
calitate de presedinte al acestora, la seminare, mese rotunde, precum si la un interviu cu consultantii 
UNICEF privind analiza cadrului normativ care reglementeazd formele de protectie a copiilor aflati in 
situatie de risc si a celor separati de parinti. Astfel, indicatorul este apreciat cu punctajul 5. 

Judecatorul poseda cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale, aplicind in activitatea 
sa programele MS Word, Excel, navigind pe internet si utilizind posta electronica. Magistratul aplica 
Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor si asigura inregistrarea audio a sedintelor de judecatd 
prin intermediul Sistemului de inregistrare audio a sedintelor de judecala SRS "Femida", verificind 
salvarea inregistrArilor audio pe CD si anexarea acestora la dosar. 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 5. 
Informatia privind hothririle/sentinte/incheierile mentinute din cele contestate, pronuntate in 

calitate de judecator de drept comun, este urmAtoarea: 
- in anul 2012 au fost contestate 13 holariri/sentinte/incheieri, find mentinute 10 

hotariri/sentinte/incheieri, ceea ce constituie 76,92%; 
- in anul 2013 au fost contestate 17 hotdriri/sentinte/incheieri, find mentinute 11 

hotariri/incheieri, ceea ce constituie 64,70%; 
- in anul 2014 au fost contestate 19 hotAriri/sentinte/incheieri, find mentinute 14 

hotariri/sentinte/incheieri, ceea ce constituie 73,68%. 
Informatia privind hotaririle/incheierile mentinute din cele contestate, pronuntate in calitate de 

judecator de instructie, este urmatoarea: 
- in anul 2012 au fost contestate 15 hotariri/incheieri, find mentinute 14 hotariri/incheieri, ceea 

ce constituie 93,33%; 
- in anul 2013 au fost contestate 6 hotariri/ incheieri, find mentinute 5 hotariri/incheieri, ceea 

ce constituie 83,33%; 
- in anul 2014 au fost contestate 9 hotariri/incheieri, find mentinute 7 hotariri/incheieri, ceea 

ce constituie 77,77%. 
In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 8. 
Informatia privind hotaririle/sentintele/incheierile casate din cele examinate, in calitate de 

judecator de drept comun, este urmAtoarea: 
- in anul 2012, din 346 cauze examinate, 3 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 

constituie 0,86%; 



- in anul 2013, din 306 cauze examinate, 6 hotariri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 1,96%; 

- in anul 2014, din 319 cauze examinate, 5 hotkiri/sentinte/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 1,56%. 

In acest context, indicii privind hotkirilerincheierile casate din cele examinate, in calitate de 
judecator de instructie, este urmAtoarea: 

- in anul 2012, din 184 de cauze examinate, 1 hotkire/sentintkincheiere a fost casata., ceea ce 
constituie 0,54%; 

- in anul 2013, din 124 de cauze examinate, 1 hotArire/incheiere a fost casata, ceea ce constituie 
0,80%; 

- in anul 2014, din 122 de cauze examinate, 2 hotkiri/incheieri au fost casate, ceea ce 
constituie 1,63%. Astfel, indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5. 

Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivkii hotkirilor/sentintelor/incheierilor, s-a 
constatat expunerea clard si motivarea suficientd, urmind a fi atrasa atentia la aplicarea si expunerea 
practicii CtEDO, fiind apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 8. 

Organizarea activitatii profesionale este eficienta., cauzele find prcgAtite pentru examinare in 
mod corespunzator. Comportamentul magistratului in cadrul sedintelor de judecatA este politicos, 
adecvat functiei detinute, manifestind obiectivitate, impartialitate, tolerantA, amabilitate si respect fats 
de justitiabili. Judecatorul formuleaza clar intrebarile adresate participantilor la proces, astfel incit 
acestia sa poata rdspunde, ascultindu-i cu atentie. 

Judeckorul manifesta cunostinte si abilitAti profesionale la organizarea activitatii, respectind 
normele etice si procedurale, drepturile si libertkile fundamentale ale cetkenilor, prevazute de 
legislatia nationald si de Conventia pentru vat:area drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, 
principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

In acest sens, Colegiul de evaluare apreciazd indicatorul cu punctajul 8. 
Conform datelor Institutului National al Justitiei, in perioada anilor 2012 — 2014, domnul 

Vadim Belous a acumulat 180 ore de dezvoltare profesionala. continua si Colegiul de evaluare 
apreciaza indicatorul vizind formarea profesionald a judecatorului cu punctajul 7. 

Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in perioada 2012 — 2014, in privinta judecatorului 
Vadim Belous, au fost depuse 11 petitii neintemeiate si Colegiul de evaluare apreciazd indicatorul 
privind respectarea eticii profesionale cu punctajul 7. 

Opinia generals despre judecator este bund, obiectii nu sunt. Pe parcursul activitatii s-a 
prezentat ca o personalitate cu o pregatire profesionalA temeinica, posedind cunostinte juridice si 
calitati organizatorice, manifestind responsabilitate, corectitudine, onestitate, bundvointa., moralitate, 
impartialitate si independents la exercitarea atributiilor de serviciu. 

Judeckorul este apreciat de justitiabili, ca find un judecator obiectiv, calm si competent, 
bucurindu-se in societate de o reputatie ireprosabili In colectiv se oaracterizeaza pozitiv, este 
apreciat de colegi si sustinut in atingerea tuturor dezideratelor, fiind un exemplu. 

Magistratul nu a comis fapte compromitkoare, a respectat normele Codului de etica al 
judeckorului, s-a condus doar de prevederile legii, asigurind onoarea si prestigiul functiei detinute si 
Colegiul de evaluare apreciazd indicatorul privind reputatia profesionald cu punctajul 7. 

In baza informatiei prezentate de Colegiul disciplinar, in perioada iulie 2012 — 2014, nu au fost 
inregistrate si examinate proceduri disciplinare in privinta judeckorului Vadim Belous si Colegiul de 
evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Date vizind hotaririle adoptate de judecatorul Vadim Belous, care au fost obiect de examinare 
la Curtea Europeand, nu sunt, respectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

Colegiul de evaluare a constatat deficiente la motivarea hotkirilor pronuntate, recomandind 
motivarea mai ample a hataririlor judecatoresti si aplicarea practicii CtEDO. 

In rezultatul desfasurkii procedurii de evaluare, judecatorul Judeeatoriei Soroca, Vadim 
Belous, a acumulat, in total, 83 de puncte. 



Membrii Colegiului de 
a Performantelor Jude -torilo 

Nicolae GORDILA 

ulia GROSU 

Alexandr CAUIA 

Presedintele Colegiului de Evaluare 
a Performantelor Judecatorilor 

Svetlana NOVAC 

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 judecatorilor, 

A acorda calificativul 
performantelor, domnului Vadi 

HOTARASTE 

VI- le 	O P  LA 	In uima sustinerii evaluarii 
BELOUS, judecAtorul Judecatoriei Soroca. 

Hotarirea poate fi atacata la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii, prin intermediul Co giului de evaluare a performantelor 
judecatorilor. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

