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14 august 2015 	 mun. Chisindu 

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

In componenta: 
Presedintelui Colegiului 	Svetlana NOVAC 

Membrilor Colegiului 	Mihail MACAR 
Nicolae GORDILA 
Iulia GROSU 
Alexandr CAUIA 

examinand in sedinta publics procedura de evaluare in privinta jiklecatorului Judecatoriei 
Riscani, mun. Chisindu, Victor Micu, declansata in temeiul prevederilor art. 30 alin. (4) din 
Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectia, evaluarea performantelor si cariera 
judecatorilor, Colegiul de evaluare 

CONS TA TA: 
Conform Graficului de evaluare a performantelor judecatorilor, aprobat prin Hotdrirea 

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

La 30 aprilie 1998, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 591-II, Victor Micu 
a fost numit in functia de judecator la Judecatoria Riscani, mun. Chisinau, pe un termen de 5 
ani, iar, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 547-111 din 12 martie 2002, a fost 
numit in functia de vicepresedinte al JudecAtoriei Riscani, mun. Chisinau, pe un termen de 4 
ani. 

Ulterior, la 08 aprilie 2003, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 1218-111, 
domnul Victor Micu a fost numit in functia de judeator pins la atingerea plafonului de virsta, 
iar, prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 511-IV din 30 martie 2006, a fost numit 
in functia de presedinte al Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau, pe un termen de 4 ani. 

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 Riscani, mun. 
Chisinau, Victor Micu, stabilind urmatoarele. 

Conform Notei informative prezentate de catre judecAtorul Victor Micu, rata de solutionare 
a dosarelor este urmatoarea. In anul 2013 judecatorul a examinat 612 cauze din 663 de cauze 
repartizate, ceea ce constituie 92,30% (90,06%). 

Reiesind din rata de solutionare a dosarelor pentru anul mentionat, indicatorul se apreciaza 
de care Colegiul de evaluare cu punctajul 9. 

Judecatorul a respectat termenele rezonabile in procesul de inf"aptuire a justitiei si nu exists 
hotariri judecatoresti ale instantei ierarhic superioare care sa constate incalcarea termenului 
rezonabil de examinare a cauzelor. 

Domnul Victor Micu a avut in procedurd, mai mult de 12 luni, in anul 2013 — 33 de cauze 
civile si 12 cauze penale. Mai mult de 24 de luni si mai mult de 36 de luni judeatorul nu a avut 
in procedura nici o mold. 



Cauzele mentionate sunt judecate in termene mai indelungate din motive neimputabile 
judecatorului, dar reiesind din comportamentul partilor si complexitatea cauzelor. Astfel, 
motivele neexaminarii sunt: conexarea mai multor dosare, expedierea dosarelor la curtea de 
apel pentru examinarea recursurilor declarate impotriva incheierilor pronuntate, dispunerea 
efectuarii expertizelor, aminarea la solicitarea partilor, neprezentarea partilor si a altor 
participanti la proces, suspendarea procesului ping la examinarea cauzei conexe. 

Tinind cont de cele constatate, indicatorul se apreciazd cu punctajul 8. 
Referitor la respectarea termenului de redactare a hothrifilor si de publicare a acestora pe 

pagina web, find verificata pagina web a Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau, s-a stabilit ca, in 
anul 2013 au fost publicate 612 hotariri, din 612 cauze examinate. 

Prin urmare, se constata faptul ca judecatorul respects termenul de redactare a hotaririlor si 
de publicare a acestora, stipulat de legislatia Republicii Moldova si Colegiul de evaluare 
apreciaza indicatorul cu punctajul 8. 

Domnul Victor Micu, a indeplinit, in perioada evaluata si alte atributii, stabilite prin lege. In 
anul 2013, judecatorul a fost conducator al stagiului de practica la 16 studenti ai institutiilor 
superioare de invatamint, participind la mai multe seminare la Institutul National al Justitiei, 
curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie, precum si la cursuri de instruire cu reprezentantii 
organelor de drept. Judecatorul este formator la Institutul National al Justitiei la formarea 
initiala a candidatilor la functia de judecator si da dovadd de cunostinte si abiliati didactice 
excelente, avind o prestatie ireprosabila si find apreciat la nivel Malt. Judecatorul a participat la 
conferinte nationale si internationale. Astfel, indicatorul este apreciat cu punctajul 6. 

Magistratul poseda cunostinte in domeniul tehnologiilor informationale, aplicind cu succes 
inovatiile tehnologice la infaptuirea justitiei. Domnul Victor Micu cunoaste si aplica in 
activitatea sa programele MS Word, Excel, navigind pe internet si utilizind posta electronics, 
inclusiv judecatorul a aplicat in activitate optiunile Programul Integrat de Gestionare a 
Dosarelor, asigurind inregistrarea audio a sedintelor de judecaa prin intermediul dictafonului. 

Prin urmare, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 6. 
Informatia privind hotaririle/sentintetincheierile mentinute din cele contestate este 

urmatoarea. In anul 2013 au fost contestate 113 hoariri/sentinte/incheieri, find mentinute 62 
hotariri/sentinte/incheieri, ceea ce constituie 54,86%. 

In acest context, indicatorul respectiv se apreciaza cu punctajul 7: 
Indicii privind hotarifile/sentinte/incheierile casate din cele examinate in anul 2013 sunt 

urmatorii — 50 de hotariri/sentinte/incheieri casate din 612 cauze examinate, ceea ce constituie 
8,16%. Indicatorul respectiv se apreciaza de Colegiul de evaluare cu punctajul 5. 

Referitor la claritatea expunerii si calitatea motivarii hotarifilor/sentintelorrmcheierilor, s-a 
constatat ca actele judecatoresti de dispozitie intocmite de judecator sunt de o calitate foarte 

argumentarea se face in legatura cu actul necesar de a fi aplicat, expunerea este dark 
coerenta. si la terra. Din continutul hotarifilor se distinge aplicarea practicii judiciare nationale 
si internationale, find apreciat indicatorul respectiv cu punctajul 9. 

Organizarea activitatii profesionale este la un nivel inalt. Comportamentul judecatorului in 
cadrul sedintelor de judecata este excelent, in strica conformitate cu exigentele etice si normele 
procedurale, find ingaduitor, tratind echidistant pantile in proces si manifestind respect, 
atitudine politicoasa, cu tact, toleranta, amabilitate si corectitudine fats de participantii la 
proces. 

Cauzele sunt pregatite in mod corespunzator pentru examinare, cu instiintarea la timp a 
participantilor la proces despre data, ora si locul examinarii cauzei, iar sedintele sunt conduse 



astfel inch sa nu provoace nemultumiri din partea partilor, cu respectarea procedurii, find 
inregistrate audio. In cadrul sedintelor de judecata„ judecatorul asiguth mentinerea ordinii, 
asculta partite cu atentie, formulind intrebarile clar si corect pentru ca participantii la proces sa 
poatd sa raspunda la acestea. 

Judecatorul manifesta cunostinte temeinice si abilitati profesionale la organizarea si 
desfasurarea activitatii, respectind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, 
prevazute de legislatia nationala si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale, principiile statului de drept si prevederile actelor legislative. 

In acest sens, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 9. 
Conform datelor Institutului National al Justitiei, in perioada anilor 2012 — 2014, domnul 

Victor Micu a acumulat 140 ore de formare continua. Colegiul de evaluare apreciazd 
indicatorul vizind formarea profesionala a judecatorului cu punctajul 10. 

Domnul Victor Micu respects cu desavirsire si abnegatie principiile si exigentele eticii 
profesionale, avind o tinuta vestimentard personala corespunzatoare in cadrul sedintelor de 
judecata, inclusiv asigurind respectarea tinutei vestimentare adecvate de catre participantii la 
proces. 	 ' 

Potrivit informatiei Inspectiei Judiciare, in anul 2013, in privinta judecatorului Victor Micu, 
au fost depuse 3 petitii neintemeiate si, tinind cont de cele constatate, Colegiul de evaluare 
apreciaza indicatorul cu punctajul 7. 

Judecatorul Victor Micu are o reputatie profesionala ireprosabild, iar pe parcursul activitatii 
s-a prezentat ca o personalitate cu o calificare profesionala inalta si a dat dovada de cunostinte 
juridice profunde in ramurile de drept practicate, perfoimanta, perseverenta, constiinciozitate, 
responsabilitate si principialitate. 

Domnul Victor Micu este apreciat de justitiabili ca un judecator obiectiv, calm si 
competent. In colectiv se caracterizeaza pozitiv, atributiile de serviciu le exercita cu onestitate, 
avind o inalta tinuta morals, corectitudine maxima, find impartial si independent. Datoritd 
comportamentului modest, corect cu partite si cu colegii, judecatorul se bucura de o autoritate 
inalta, iar despre dumnealui poti auzi numai cuvinte de bine. 

Magistratul nu a comis careva fapte compromitatoare, a respectat normele Codului de etica 
al judecatorului, s-a condus doar de prevederile legislatiei in vigoare, asigurind onoarea si 
prestigiul functiei detinute si  Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul privind reputatia 
profesionala cu punctajul 7. 

In baza informatiei prezentate de Colegiul disciplinar, in anul 2013, nu au fost inregistrate si 
examinate proceduri disciplinare in privinta judecatorului Victor Micu si  Colegiul de evaluare 
apreciaza indicatorul cu punctajul 0. 

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

Colegiul de evaluare nu a constatat deficiente de ordin profesional, administrativ sau 
organizational in activitatea judecatorului evaluat. 

Totodata, Colegiul de evaluare recomanda judecatorului ca in unele cazuri sa fie mai 
insistent, mai ales cind se impune argumentarea unei pozitii binevenite. 

In rezultatul desfasurarii procedurii de evaluare, judecatorul Judecatoriei Riscani, mun. 
Chisinau, Victor Micu, a acumulat, in total, 91 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 performantelor si 
cariera judecatorilor, 

HOTARASTE 

A acorda calificativul 	lr 	in urma sustinerii evaluarii 
performantelor, domnului Victor MICU, judecatorul Judecatoriei Riscani mun. 
Chisinan. 

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 Performantelor Judecatorilor 1'4 Svetlana NOVAC 

   

Membrii Colegiului de 
a Performantelor Judec tts.a SO I 

 

Nicolae GORDILA 

Iulia GROSU 
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