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

/*,

In componen^a:
Pre§edintelui Colegiului Svetlana NOVAC

V

Membnlor Colegiului Nicolae GORDILA
Ghenadie EN I
Diana SCOBIOALA
lulia GROSU

examinand in sedim;a publica procedura de evaluare in privinja judecatorului
Judecatoriei Drochia, Valeriu Ghedreiifan, declansata in temeiul prevederilor art.
30 alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selec^ia, evaluarea
performan^elor si cariera judecatorilor, Colegiul de evaluare

C O N S T A T A :

Conform Graficului de evaluare a performanjelor judecatorilor aprobat prin
Hotanrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, to^i
judecatorii din instanfele najionale vor fi supusi procedurii de evaluare ordinara. La
28.07.2000, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1582-11, domnul
Valeriu Ghedremjan, a fost numit in fincfia de judecator la Judecatoria Drochia.
Respectiv, m conformitate cu criteriile §i indicii prevazu^i de Regulamentul cu
privire la criteriile, indicatorii §i procedura de evaluare a performan^elor
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 Drochia, Valeriu Ghedreu^an, stabilind urmatoarele.

Conform Notei informative prezentatc de catre judecator, rata de solu^ionare
a dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza:

Pentru anul 2011, din 448 cauze repartizate, judecatorul a examinat 320, ceea
ce constituie 71,4%;

Pentru anul 2012, din 555 cauze repartizate, judecatorul a examinat 433, ceea
ce constituie 78,0%;

Pentru anul 2013, din 410 cauze repartizate, judecatorul a examinat 397, ceea
ce constituie 96,8%. Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru ult imii ani,
indicatorul se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 7.



Conform informa^iel prezentate, pentru perioada 2011, neexaminate mai mult
de 12 luni au fost depistate 5 cauze civile si 1 cauza penala, mai mult de 24 de luni -
2 cauze civile si 1 cauza penala, mai mult de 36 de luni - nu au fost depistate cauze
in procedura. Pentru perioada 2012, neexaminate mai mull de 12 luni, au fost
depistate 1 1 cauze civile si nici o cauza penala, mai mult de 24 de luni si mai mult
de 36 de luni - nici o cauza. Pentru perioada 2013, neexaminate mai mult de 12 luni
au fost depistate 8 cauze civile si 3 cauze penale, mai mult de 24 dc luni - 6 cauze
civile si 1 penala, mai mult de 36 de luni, 1 cauza civila si nici una penala. De catre
judecator s-au respectat drepturile participan^ilor la un proces cchitabil, astfel,
asigurind oricarei persoane drcptul de a-i fi examinata cauza in mod public si in
termen rezonabil. Molivele neexaminarii mdelungatc a dosarelor, fiind transmiterea
dosarelor pentru efectuarea diverselor expertize judiciare; complexitatea cauzelor;
suspendarea cauzelor pina la examinarea cauzelor conexe. Reiesind din cele
constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.

La compartimentul sus-men^ionat, fiind verificata pagina web a Judecatoriei
Drochia, s-a stabilit ca, pentru anul 2011, din 448 de cauze examinate, au fost
publicate 448 de hotariri; pentru anul 2012, din 555 cauze examinate, au lost
publicate 555 de hotariri, iar pentru anul 2013, din 410 de cauze examinate, au fost
publicate 410 de hotariri. Prin urmare, se constata faptul ca, judecatorul respecta
termenul de redactare al hotaririlor, stipulat de legisla^ia R. Moldova. Respectiv,
Colegiul de evaluare apreciind indicatorul cu punctajul 6.

Domnul Valeriu Ghedreu^an, a condus practica la 2 studen{i din cadrul
institu^iilor superioare de inva^ammt (perioada 2011-2013). Dumnealui a fost
desemnat in calitate de membru al Comisiei de concurs si pentru stabilirea vechimii
in munca a angaja^ilor Judecatoriei Drochia in anul 2011. Totodata, in anul 2012 si
2013, Valeriu Ghedreu^an a fost desemnat in calitate de evaluator pentru
functionarii publici si a fost desemnat in calitate de membru al Comisiei de concurs
pentru ocuparea functjei publice vacante. Astfel, reiesind din cele constatate,
indicatorul se apreciaza cu punctajul 1.

Judecatorul Valeriu Ghcdrcu^an, utilizeaza PIGD si inregistrarea audio a
sedin^elor de judecata, verificlnd totodata salvarea Tnregistrarilor audio pe CD cu
anexarea acestora la dosar. Cunoaste si aplica programele Word, Excel, Adobe, s.a.
in activitatea de zi cu zi. Prin urmare, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 5.

Informa{ia privind procentajul hotaririlor/incheierilor men^inute din cele
contcstate este urmatoarea:

Pentru anul 201 1, din 27 cauze contestate, 18 au fost men^inute (66,66%);
Pentru anul 2012, din 42 de cauze contestate, 29 au fost men^inute (69,04%);
Pentru anul 2013, din 72 cauze contestate, 49 au fost men^inute (68,05%).

Astfel, avind in vedere cele enun^ate Colegiul de evaluare a apreciat indicalorul cu
punctajul 4.

Informa^ia privind numarul si procentajul hotaririlor/incheierilor casate din
cele examinate este urmatoarea:

Pentru anul 2011, din 448 cauze examinate, 9 cauze au fost casate (2,02%);
Pentru anul 2012, din 555 cauze examinate, 13 au fost casate (2,4%);



Pentru anul 2013, din 410 cauze examinate, 25 au fost casate (6,1%).
Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu
punctajul 4.

Intocmirea hotaririlor de catre judecator si claritatea expunerii concluziilor
este slaba, judecatorul nu se expune asupra probelor in sensul acceptarii sau
inlaturarii si din care motive, Totodata, se impune a fi men^ionat faptul ca, lipseste
analiza probelor §i concluzia din care anume motiv a ajuns la o anumita concluzie,
iar individualizarea pedepselor pe cauzele penale este slaba. Respectiv, indicatorul
mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluare cu punctajul 5.

Domnul Valeriu Ghedreutan, activind in calitate de judecator isi exercita
obligatiile de serviciu demonstrind abilitaji profesionale, respecta drepturile si
liberta^ile fundamental ale ceta^enilor, prevazute de legislajia na^ionala §i de
Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberta^ilor fundamentale, apara
principiile statului de drept si respecta prevederile actelor legislative. §edin^ele de
judecata sunt aminate pe un termen rezonabil, iar in cadrul procesului este
respectata procedura legala, judecatorul fiind linistit, amabil si ordonat. Toate actele
Tntocmite in cadrul dosarului sunt semnate si cusute, iar dosarele se pastreaza in
safeu. Reiesind din cele constatate, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu
punctajul 7.

Conform informa^iei parvenite de la Institutul National al Justice! pentru
perioada anilor 2011 - 2013, Valeriu Ghedreutan a acumulat 82 de ore de formare
continua. Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 4.

Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare a Consiliului Superior al
Magistraturii, in privin^a judecatorului Valeriu Ghedreutan, in perioada anilor 2011-
2014 au fost depuse 6 peti^ii, toate fiind neintemeiate. Colegiul de evaluare
apreciaza indicatorul cu punctajul 7.

In cadrul activita^ii la Judecatoria Drochia, Valeriu Ghedreutan s-a manifestat
ca o personalitate corecta, responsabila si punctuala, respectind normele etice si

^\e ale j u d e c a t o r u l u i . In relapile cu j u s t i ^ i a b i l i i se comporta amabil §i

impartial, conducindu-se doar de lege, pastrind onoarea si prestigiul funcjiei
de^inute, nu a comis careva fapte compromitatoare. Din aceste considerente,
judecatorul se bucura de autoritate si respect in cadrul colectivului Judecatoriei
Drochia. Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.

Reiesind din informa^ia prezentata de catre Colegiul disciplinar, in perioada
anilor 2011-2013, nu au fost inregistrate s,i examinate proceduri disciplinare in
privin^a judecatorului Valeriu Ghedreutan. Luind in considerate cele constatate,
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.

Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judecatoriei
Drochia, Valeriu Ghedreu^an, 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 deficientelor depistate si
imbunatatirii performantelor profesionale, Colegiul de evaluare propune
judecatorului Valeriu Ghedreutan, sa atraga aten^ie deosebita intocmirii hotaririlor,
sa aplice sistematic practica judiciara nationala si international^, sa aplice modelele
expuse in manualul judecatorului la intocmirea hotaririlor, sa frecventeze mai mult
orele de instruire la INJ si alte seminare de profil.

in urma evaluarii, judecatorul Judecatoriei Drochia, Valeriu Ghedreutan, a
acumulat un total de 62 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 selecjia, evaluarea
performan^elor §i cariera judecatorilor,

H O T A R A S T E

/'A acorda calificativul • £ / I t C - In urma sustinerii evaluarii
performantelor, domnului Valeriu GHEDREUfAN, judecatorul Judecatoriei
Drochia.

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
performantelor judecatorilor.
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