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Avocaţi instruiţi
în acordarea asistenţei
în cauzele
cu implicarea minorilor
În luna octombrie curent, o echipă
formată din 21 de avocati care acordă
asistenţă juridică garantată de stat au
participat la seminarul „Acordarea
asistenţei juridice garantate de stat în
cauzele cu implicarea copiilor”. Participanţii au discutat şi analizat standardele internaţionale şi principile
fundamentale ale justiţiei pentru copii, particularităţile mecanismului de
dejudiciarizare în cauzele penale cu
implicarea copiilor, precum şi aspecte
ale jurisprudenţei CtEDO în cauzele
cu implicarea copiilor. Printre obiectivele seminarului a fost şi consolidarea
abilităţilor şi a capacităţilor avocaţilor
privind tehnicile de audiere a minorilor cu statut de bănuit, învinuit, inculpat sau copilul victimă sau martor. Seminarul a fost organizat de Institutul
de Reforme Penale din Moldova.

7 localităţi vor avea
încăperi special
amenajate pentru
audierea minorilor
Până la finele anului curent, procuraturile din raioanele Anenii Noi,
Cahul, Leova, Ocniţa, Orhei, Soroca
şi Călăraşi vor avea încăperi special
amenajate pentru audierea copiilor
victime sau martori ai infracţiunilor.
Porivit Serviciului de presă al Procuraturii Generale (PG), concomitent, va fi
asigurat numărul necesar de unităţi de
transport pentru a facilita deplasarea
minorilor şi a persoanelor care îi însoţesc, creându-se astfel condiţiile necesare pentru audiere în termen restrâns
şi în condiţii optime, fără cheltuieli
suplimentare din partea persoanelor
care participă în procedurile pre-judiciare şi necesită protecţie adecvată.
În aceste condiţii speciale urmează să
fie audiat, în conformitate cu legislaţia
procesual-penală, minorul în vârstă
de până la 14 ani care este victimă sau
martor al infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii, violenţa
în familie, precum şi în alte cazuri cu
caracter de infracţiune. Datele PG arată că de la începutul acestui an au fost
comise infracţiuni în privinţa a 453
copii, inclusiv victime a infracţiunilor
cu caracter sexual - 79 copii şi ale violenţei în familie – 50 de copii.

Potrivit CSM, în primul semestru
al anului 2013, în instanţele
de judecată din ţară au fost
examinate
5252 cauze penale privind
persoane fizice
şi 12 cauze referitoare la persoane
juridice
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Trei criterii de evaluare a magistraţilor:
Eficienţă, Calitate şi Integritate
acest criteriu nu poate fi generalizat,
deoarece numărul dosarelor examinate de către un judecător diferă de
la o instanţă la alta. La rândul său,
Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale (IRP), susţine că rata de soluţionare a dosarelor poate fi stabilită după rata medie
de soluţionare a dosarelor pe ţară,
raportată la numărul dosarelor soluţionate în instanţa unde activează
judecătorul, aceste date urmând să
fie extrase din PIGD.
La conferinţa naţională „Sistemul de evaluare a performanţelor judecătorilor”

Până la finele anului 2014 urmează
a fi evaluate performanțele tuturor
judecătorilor din țară. Magistraţii
vor fi supuși evaluării în funcție
de câteva criterii: al eficienței
activității, calității activității și al
integrității profesionale. Evaluarea se va considera susținută dacă
judecătorii acumulează de la 40
până la 100 de puncte. Până la sfârşitul lunii septembrie curent au
fost evaluați 62 de judecători de la
diferite instanţe din ţară, toţi acumulând mai mult de 40 de puncte.
Nicolae Gordilă, judecător la
Curtea Supremă de Justiţie (CSJ),
membru al Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor
din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM), a declarat în
cadrul conferinţei naţionale „Sistemul de evaluare a performanţelor
judecătorilor”, că din luna aprilie
2013, de când a început să activeze
Colegiul, au fost evaluaţi 62 de judecători. „Celalţi vor fi evaluaţi până la
sfârşitul anului 2014. Prin evaluarea
după criteriile de eficienţă, calitate
a activităţii şi integritate profesională, vor fi stabilite aspectele slabe
şi cele forte din activitatea fiecărui
judecător, dar şi la nivel de instanţe judecătoreşti”, susţine Nicolae

Gordilă. El a specificat că toţi magistraţii supuşi evalării până în luna
septembrie curent au trecut testul,
acumulând de la 40 până la 100 de
puncte, inclusiv doi judecători au
primit calificativul „excelent”, 47
– „foarte bine”, 11 – „bine”, iar doi
judecători au trecut evaluarea fiind
apreciaţi cu „suficient”.

Cum este evaluată eficienţa
activităţii judecătorului?

Potrivit Regulamentului cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor
judecătorilor, în procesul de evalua-

Calificativele de evaluare a
performanţelor judecătorilor
Punctajul
acumulat după
evaluare

Calificativul

Mai puţin de
40 de puncte

insuficient

40-70 puncte

suficient

71-80 puncte

bine

81-90 puncte

foarte bine

91-100 puncte

excelent

re a eficienţii activităţii magistratului este apreciat nivelul de utilizare
de către judecător a Programului
Integrat de Gestionare a Dosarelor
(PIGD) şi a programului special Femida, dar şi cunoaşterea programelor de calculator Microsoft Word,
Excel şi capacitatea de a utiliza poşta electronică. Acelaşi Regulament
prevede că eficienţa activităţii judecătorului este evaluată prin prisma
respectării termenului de redactare
a hotărârilor şi publicarea acestora
pe pagina web a instanţei de judecată, fiind verificate aleatoriu trei
hotărâri emise de judecător pentru
fiecare an supus evaluării.
Totodată, este evaluat dacă judecătorul respectă termenul rezonabil de examinare a cauzelor.
Acest lucru va fi apreciat în baza
datelor din PIGD, a explicaţiilor
judecătorului şi în baza hotărârilor instanţelor în care se constată
încălcarea de către judecător a termenului rezonabil în procesul de
înfăptuire a justiţiei.
Judecătorii sunt evaluaţi şi după
numărul de dosare examinate defacto în raport cu numărul dosarelor
repartizate pentru examinare. Anastasia Pascari, directoarea Institutului Naţional al Justiţiei, afirmă că

Judecătorii care nu trec
evaluarea repetată
vor fi eliberaţi din funcţie

Regulamentul stabileşte că evaluarea performanţelor judecătorilor
va avea loc o dată la trei ani sau în
situaţii neordinare (în cazul numirii în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă; a promovării la o
instanţă superioară; numirii în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă; transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, dar şi în cazul acordării calificativului „insuficient” la prima evaluare). Punctajul maxim care
poate fi acordat după evaluare este de
100 de puncte pentru magistraţii judecătoriilor şi a curţilor de apel şi de
90 de puncte pentru magistraţii de la
Curtea Supremă de Justiţie.
Dacă un judecător obţine din
partea Colegiului de Evaluare calificativul „insuficient”, adică acumulează mai puţin de 40 de puncte, el este supus evaluării repetate,
care va avea loc în cel mult 12 luni
din momentul primei evaluări.
Obţinerea în cadrul evaluării repetate a mai puţin de 40 de puncte
echivalează cu eşuarea evaluării,
iar Colegiul va notifica Consiliul
Superior al Magistraturii pentru
a demara procedura de eliberare a
persoanei respective din funcţia de
judecător.

Pe 22 noiembrie urmează să fie aleşi
încă trei membri permanenţi ai CSM
La 18 octombrie curent, în cadrul Adunării
Generale a Judecătorilor, au fost aleși doar trei
din şase membri permanenţi ai Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) din partea
judecătorilor. Unii judecători sunt de părere
că toţi candidaţii trebuiau să-şi prezinte public programele de activitate, lucru care nu s-a
întâmplat.
La concursul pentru obţinerea funcţiei de
membru permanent în CSM au participat 13
candidaţi. Judecătorii prezenţi la Adunarea
Generală au votat în secret, iar după procedura de vot, s-a anunţat că au fost aleşi în funcţia
de membri ai CSM doar judecătorii Dumitru
Visternicean şi Tatiana Răducan de la Curtea
Supremă de Justiţie şi Anatolie Ţurcanu de la
Curtea de Apel Chişinău. Ceilalţi candidaţi nu
au acumulat numărul necesar de voturi.
Domnica Manole, judecătoare la Curtea de
Apel Chişinău, afirmă că rezultatele votării pu-

teau fi altele dacă candidaţii îşi prezintau programele de activitate în faţa adunării. „Ar trebui să vină în faţă şi să ne spună ce vor să facă
în această funcţie. În aşa fel, judecătorii i-ar fi
înţeles mai bine”, spune judecătoarea. La rândul
său, Anatolie Ţurcanu, care a fost ales în calitate
de membru permanent al CSM, menţionează că
programele de activitate ale candidaţilor au fost
plasate pe pagina web a instituţiei, iar cei interesaţi puteau să le consulte. „În principiu, nu sunt
împotriva prezentării în public a programelor, în
felul acesta însă adunarea putea dura o veşnicie,
dacă luăm în calcul că prezentările puteau genera şi discuţii”, susţine Anatolie Ţurcanu.
Nichifor Corochii, preşedintele CSM, precizează că la 22 noiembrie curent se va desfăşura o
altă Adunare Generală a Judecătorilor pentru a fi
aleşi încă trei membri permanenţi şi doi membri
supleanţi în CSM. Menţionăm că potrivit Legii
nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Ma-
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gistraturii, se consideră aleşi membri şi membri
supleanţi ai CSM judecătorii care au acumulat
mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi
la adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.
La Adunarea Generală a Judecătorilor din 18
octombrie 2013 au participat 366 din cei 421 judecători în funcţie.

