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

f\n componen^a:

Pre§edintelui Colegiului: Svetlana NO VAC

Membrilor Colegiului: Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
lulia GROSU
Elena BELEI
Mihail MACAR
Diana SCOBIOALA

examinand in s.edin{a publica procedura de evaluare in privin^a
pre§edintelui Judecatoriei Ungheni, Vasile $CHIOPU, 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

C O N S T A T A :

/\n 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, activitatea pre§edintilor
tuturor instanjelor judecatore§ti din ^ara §i a vicepre§edin^ilor Cur^ilor de Apel §i
a Cur^ii Supreme de Justice este evaluata de catre Colegiu de evaluare in baza
criteriilor de evaluare care vizeaza capacitatea de conducere, control §i
comunicare.

Reie§ind din prevederile legale, analizind rezultatul verificarii activita^ii,
inscrisurile ata§ate §i informa^iilor prezentate, Colegiul de Evaluare refine
urmatoarele.

La 17.12.2003, prin Decretul Pre§edintelui Republicii Moldova nr. 1588-
III, domnul Vasile §chiopu, a fost numit in fmc^ia de judecator la Judecatoria
Ungheni. Prin Decretul Pre§edintelui RM nr. 124-VII din 14.06.2012,
judecatorul Vasile §chiopu, a fost numit in func^ia de pre§edinte al Judecatoriei

/\, pe un termen de 4 ani. In func^ia de pre§edinte, domnul Vasile §chiopu



a reu§it sa demonstreze calita^ile si aptitudinile unui manager de succes. Sub
conducerea sa, colaboratorii deseori vin cu initiative de imbunatatire a activitatii
autoritatii publice, astfel incit obiectivele stabilite sunt atinse cu succes, instanta
devenind un exemplu de buna practica. Astfel, Colegiul de evaluare a apreciat
indicatorul cu punctajul 7.

Totodata, activind in func^ia de pre§edinte al Judecatoriei Ungheni, Vasile
§chiopu, in anul 2014 a inceput constructia noului sediu al Judecatoriei Ungheni,
intru crearea condi^iilor optime de munca pentru colaboratorii instance!. Or,
obiectivele stabilite pe parcursul acestor ani, in majoritatea absoluta au fost
atinse cu succes. Respectiv, pentru anul 2012, din bugetul preconizat in suma
totala de 1868,2 mii lei, a fost executat bugetul in suma de 1857,2 mii lei, in
marime de 99,4%. Pentru anul 2013, din bugetul preconizat in suma de 2373,8
mii lei, a fost executat in suma de 2351,7 mii lei, ce constituie 99,1%, inclusiv,
pentru reforma in realizarea justitiei a fost preconizata suma de 1172,1 mii lei,

/\d executata suma de 890,7 mii lei, adica 76%. In anul 2014, din bugetul

preconizat in suma de 3461,0 mii lei, a fost executat in suma de 3351,5 mii lei,
adica 96,8%. Reiesind din cele constatate, indicatorul mediu se apreciaza cu
punctajul 6.

Toji angajajii Judecatoriei Ungheni sunt dotaji cu computere si
echipamente multiop^ionale in scopul indeplinirii obligator de serviciu. Toate
salile de §edin{e sunt dotate cu echipamente pentru utilizarea programului SRS
,,Femida", instanta, dispunind in acela§i timp, de dictafoane pentru inregistrarea
audio a sedim;elor de judecata. Domnul Vasile §chiopu, asigura si sus^ine
pregatirea profesionala a judecatorilor din instanta ce o conduce. O aten^ie
sporita se acorda pregatirii profesionale a personalului instan^ei, respectiv,
fiecare funcjionar debutant participa la seminarele organizate de INJ, de instanta
de judecata, etc. Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 4.

Personalul care activeaza in cadrul Judecatoriei Ungheni este unul calificat,
amabil, care ofera informatia solicitata justitiabililor s.i persoanelor interesate in
mod operativ. Reie§ind din cele constatate, indicatorul se apreciaza cu punctajul
7.

y\n instanta se utilizeaza PIGD, prin intermediul caruia cauzele parvenite

spre examinare se repartizeaza judecatorilor automat aleatoriu, imediat dupa
inregistrare de catre Sec^ia eviden^a §i documentare procesuala. Respectiv,
Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 7.

Toate hotaririle cu caracter public sunt publicate pe pagina web a instan^ei
de judecata, hotaririle fiind depersonalizate in corespundere cu actele normative
in vigoare. Datorita introducerii la timp in PIGD a informatiei despre dosar,
justi^iabilii afla informatia necesara despre cauza la care participa in eel mai scurt



timp de pe pagina web a instance!. §edin$ele de judecata sunt Tnregistrate audio
prin intermediul dictafonului §i Programului de inregistrare audio ,,Femida".
Astfel, avind in vedere cele relatate, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul
cu punctajul 7.

Listele §edin{elor de judecata preconizate pentru saptamina urmatoare, sunt
plasate pe panoul informativ in holul instance! cu eel pu^in 3 zile inainte de data
§edin{ei §i se publica pe pagina web a instance! de judecata, fiind respectate astfel
prevederile legale. Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de
evaluare cu punctajul 3.

Reiesind din informa^ia Consiliului Superior al Magistraturii, cazuri cu
privire la netransmiterea in termen a plingerilor inregistrate la Judecatoria
Ungheni, nu au fost inregistrate, considerente din care Colegiul de evaluare
apreciaza indicatorul cu punctajul 3.

In acelasi timp, in cadrul Judecatoriei Ungheni se identifica hotararile §i
sentin^ele casate de instance ierarhic superioare, se discuta soluble pronun^ate
in colectiv, argumentandu-se punctele de vedere ale judecatorilor, contribuind in
asa mod la unificarea practicii judecatore§ti. Domnul Vasile §chiopu, reuse§te de
fiecare data sa ofere cu promptitudine solu^ii optime pentru problemele ce apar in
activitatea instance!. Reie§ind din cele expuse, Colegiul de evaluare apreciaza
indicatorul cu punctajul 4.

Activind in func^ia de presedinte al Judecatoriei Ungheni, domnul Vasile
§chiopu a demonstrat aptitudini manageriale la un nivel inalt. De asemenea,
pre§edintele in exercrfiu s-a manifestat ca o personalitate corecta, responsabila §i
punctuala, fiind un om de o inalta probitate morala, respectind normele etice §i
deontologice ale judecatorului. Astfel, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul
cu punctajul 6.

In calitate de presedinte al instan|ei, Vasile §chiopu define aptitudini de
bun conducator si gestioneaza instan^a in baza principiului transparence!. Fiind o
persoana inteligenta, sociabila, cu capacitate inalta de motivare a personalului
instan^ei, reuseste sa creeze o imagine pozitiva a instan|ei ce o conduce. Prin
urmare, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.

Pagina web a Judecatoriei Ungheni, datorita conducerii eficiente a
pre§edintelui instan^ei, confine informatie actuala despre activitatea instanjei,
datele de contact, posturile vacante si istoricul fondarii, iar datorita introducerii
la timp a informajiei despre dosar justrjiabilii afla informa^ia necesara despre
cauza la care participa in eel mai scurt timp. Respectiv, Colegiul de evaluare a
apreciat indicatorul cu punctajul 5.

In urma evaluarii, presedintele Judecatoriei Ungheni, Vasile §chiopu, a
acumulat un total de 65 de puncte.



/\n 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 selecjia, evaluarea performanjelor si
cariera judecatorilor,

H O T A R A S T E

A acorda calificativul in urma sus^inerii evaluarii
perforrnan^elor, domnului Vasile §CHIOPU, pre§edintele Judecatoriei Ungheni.

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.

Presedintele Colegiului de Evaluare
a Performan^elor Judecatorilor

Membrii Colegiului de Evaluare
a Performantelor Judecatorilor

Svetlana NO VAC

Nicolae GORDILA

Ghenadie ENI

Diana SCOBIOALA

ulia GROSU


