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Abrevieri şi acronime 

 

Abreviere Denumire completă                           

MJ Ministerul Justiţiei 

AAIJ Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

CSJ Curtea Supremă de Justiție 

CA Curți de Apel 

JCC Judecătoria  Comercială de Circumscripție 

CR Rata de variație a stocului de cauze pendinte 

DT Durata de lichidare a stocului de cauze pendinte 

CP Codul Penal 
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1.Statistica judiciară în instanțele de judecată  
 

Statistica oficială reprezintă unul din instrumentele esenţiale necesare fundamentării elaborării politicilor 

economice şi sociale, strategiilor, deciziilor autorităţilor publice şi ale agenţilor economici, elaborării 

cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice, transmiterii de date statistice organismelor 

internaţionale, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi. 

 

În general, producerea informaţiei statistice se bazează pe respectarea principiilor imparţialităţii, 

deontologiei statistice, relevanţei, transparenţei, confidenţialităţii, cost/eficienţei, coordonării la nivel 

naţional, colaborării la nivel internaţional, care, în acest domeniu, semnifică: 

    a) imparţialitate - drept al organelor statisticii oficiale de a conduce toate activităţile necesare 

producerii de informaţie statistică, şi anume selectarea metodelor şi metodologiilor statistice, sistemelor 

de indicatori, clasificărilor, nomenclatoarelor, tehnicilor de înregistrare şi procesare, surselor de date, 

conţinutului, formelor şi timpului de diseminare a informaţiei statistice, şi de a disemina informaţia 

statistică în mod imparţial şi independent, fără presiuni din partea autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi a altor persoane juridice, 

precum şi din partea persoanelor fizice; 

    b) deontologie statistică - obligaţie a organelor statisticii oficiale de a  institui şi aplica 

criterii ştiinţifice la selectarea surselor, metodelor şi procedurilor de realizare a cercetărilor statistice şi de 

a da publicităţii, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul; 

    c) relevanţă - asigurare de către organele statisticii oficiale a producerii datelor şi informaţiei statistice, 

conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice, în funcţie de fenomenele 

demografice şi de fenomenele din economie, sfera socială şi mediu; 

    d) transparenţă - obligaţie a organelor statisticii oficiale de a respecta şi a asigura dreptul de acces al 

respondenţilor şi al utilizatorilor la informaţia referitoare la temeiul legal şi la scopul organizării cercetării 

statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite în producerea informaţiei statistice, la măsurile 

de protecţie a informaţiei, la modul şi termenele de diseminare a informaţiei statistice; 

    e) confidenţialitate statistică - protecţie a datelor individuale referitoare la persoane fizice şi la 

persoane juridice; 

    f) raport cost/eficienţă - limitare, de către organele statisticii oficiale, a volumului de date statistice, 

colectate de la respondenţi, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile 

utilizării optime a resurselor umane şi financiare disponibile; 

    g) coordonare la nivel naţional - obţinere a unei eficienţe mai înalte a statisticii, reducere a presiunii 

informaţionale asupra respondenţilor, unităţilor statistice, asigurare a comparabilităţii datelor; 

    h) colaborare la nivel internaţional - utilizare în statistica naţională a concepţiilor, clasificărilor şi 

metodelor internaţionale pentru funcţionarea eficientă a sistemului statistic naţional. 

 

Statistica judiciară joacă un rol substanţial în evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei instanţelor 

judecătoreşti, consolidarea eficienţei justiţiei, precum şi responsabilizarea în ceea ce priveşte 

managementul termenelor judiciare şi calitatea serviciilor. 

 

Evidenţa, analiza şi generalizarea statisticii judiciare în Republica Moldova este asigurată de către 

Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti (AAIJ), autoritate administrativă în subordinea 

Ministerului Justiţiei (MJ).  
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AAIJ coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor, colectează, şi furnizează date 

statistice/informaţii ce ţin de statistica judiciară (prezentată de instanţele de judecată) în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială şi Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016. 

 

Ca rezultat al colectării şi sistematizării datelor privind statistica judiciară, AAIJ întocmeşte rapoarte 

trimestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară, care sunt publicate pe paginile web oficiale ale 

Ministerului Justiţiei şi AAIJ, şi sunt prezentate pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii, 

Curţii Supreme de Justiţie, şi altor organe interesate. 

 

Prezentul raport constituie analiza grafică a statisticii judiciare pentru perioada anului 2017 şi prezintă 

performanţa instanţelor de judecată comparativ cu anii precedenţi, conţinînd informaţii şi date statistice, 

tabele şi diagrame corespunzătoare atît sistemului judecătoresc în general cît şi pentru instanţele de 

judecată în funţie de nivelul acestora. 

 

La elaborarea Raportului s-a ţinut cont de recomandările înaintate în cadrul Proiectului „Consolidarea 

eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, care face parte din 

Cadrul de cooperare programatică a Uniunii Europene și Consiliului Europei cu țările Parteneriatului 

Estic 2015-2017, proiect în care AAIJ a participat în calitate de beneficiar direct. 

 

Obiectivele principale ale proiectului au constituit susținerea implementării instrumentelor, elaborate de 

către Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), la nivelul a șase instanțe pilot, cu 

recomandarea finală de implementare a acestora în întregul sistem judecătoresc pentru eficientizarea și 

creșterea calității justiției ca serviciu public. Recomandările CEPEJ și acțiunile subsecvente s-au focusat 

asupra îmbunătațirii utilizării datelor statistice, aplicării indicatorilor de eficiență, cum ar fi rata de 

variație/durata de lichidare a stocului de cauze pendinte, pentru evaluarea, îmbunătăţirea calităţii 

activităţii instanțelor, precum şi în scopuri de management, întrucît managementul poate influenţa 

volumul şi calitatea muncii personalului instanţelor. 

 

 

2.Indicatorii cantitativi la nivelul instanțelor de judecată 

Pe parcursul anului 2017, volumul activităţii înregistrat la nivelul instanţelor naţionale de judecată, a 

constituit în total 310971 dosare şi materiale (dosare parvenite în perioada raportată inclusiv dosarele 

pendinte din anii precedenţi).                                  

În comparaţie cu anii precendenţi volumul de lucru a crescut semnificativ. Faţă de anul 2015, a crescut cu 

6256 dosare şi materiale (în 2015 fiind înregistrate în total 295714 dosare şi materiale) iar faţă de anul 

2016 a crescut cu 8511dosare şi materiale (în anul 2016 fiind înregistrate 302460 dosare şi materiale). 
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Datele detaliate privind volumul de activitate a tuturor instanţelor sunt reflectate în următorul tabel: 

2017 I. Cauze pendinte 

la 1 ianuarie 

II. Cauze noi 

înregistrate pe 

parcursul anului 

III. Cauze 

soluționate pe 

parcursul anului 

IV. Cauze pendinte la 

31 decembrie 

1. Total cauze civile ¹ 
22561 64448 60888 26121 

1a. Restabilirea în funcţie 
86 121 114 93 

1b. Desfacerea căsătoriei 
2638 10259 9533 3364 

2. Total cauze comerciale ² 
4342 20675 19648 5369 

3. Total cauze insolvabilitate³ 
1701 1184 877 2008 

4. Total cauze de contencios 

administrative  ⁴ 

3977 11591 11255 4313 

5. Total cauze penale ⁵ 
9749 25139 22925 11963 

5a. Omoruri 
76 143 145 74 

5b. Furturi 
1690 2841 2617 1914 

6. Total cauze 

contravenţionale ⁶ 

6755 33938 32883 7810 

7. Total alte categorii ⁷ 
4558 100353 100580 4331 

Totalul calculate de cauze 
53643 257328 249056 61915 

 

 

Extras Ghidul cu propuneri finale al CEPEJ prezentat la 22.03.2017 

• ¹ Total cauze civile  

a. Se vor include total dosare în materie civilă  examinate în procedură 

contencioasă; 

b. Se vor reflecta toate dosarele indiferent de etapa judiciară – fond, apel, 

recurs sau revizuire; 

c. Se vor include doar dosarele primite în procedură de judecător, nu şi 

cererile repartizate judecătorului care nu au fost primite în procedură; 

d. În toate cazurile, indiferent de soluţia adoptată (încetarea procesului, 

strămutarea dosarului, scos de pe rol) dosarul va fi catalogat drept judecat, 

fiind luat în calcul la rubrica “Soluţionate”; 

e. Dosarele cu statut “Conexat” vor fi reflectate distinct de dosarul de bază, 

atît la momentul înregistrării, cît şi în restanţă. Astfel, dosarele cu statut 

“conexat” se vor include în categoria “soluţionate”, chiar dacă dosarul de 

bază va fi dosar pendinte la sfîrşitul perioadei de referinţă.  

f. Numărul cauzelor din sub-categorii se vor include în totalul cauzelor 

categoriei respective; 

g. Instanţele pot adăuga alte sub-categorii, dacă acestea pot fi cert definite 

și sunt reprezentative (număr substanțial de cauze aflate pe rol); precum şi 

dacă prezintă un interes major pentru public sau pentru efectuarea analizei 

încărcăturii instanței sau a practicii judiciare 

• ² Total cauze comerciale -  se aplică reguli de completare ca la  

cauze civile 

• ³ Total cauze insolvabilitate -  

Se vor reflecta date doar de către curţile de apel şi Curtea Supremă de 

Justiţie, cu aplicarea regulilor generale expuse  la cauzele civile; 

Nu vor fi luate în calcul cererile introductive neprimite în procedură de către 

judecător; 

Nu vor fi luate în calcul cererile restituite conform art.22 al Legii 

insolvabilităţii; 

 La sub-categoria “Proceduri de bază “ se va include numărul dosarelor 

corespunzător numărului debitorilor conform Registrului debitorilor 

insolvabili; 

 La sub-categoria “litigii ce ţin de masa debitoare “se vor reflecta dosarele 

ce derivă din dosarul de bază, cum ar fi: atragerea la răspunderea 

subsidiară, validarea popririi, acţiunea administratorului privind declararea 

nulităţii actelor juridice etc. 

• ⁴ Total cauze de contencios administrative   - se aplică reguli de 

completare ca la  cauze civile 

 

• ⁵ Total cauze penale  

se vor include cauzele penale înregistrate pe rolul instanței cu excepţia 

materialelor ce ţin de competenţa judecătorului de instrucţie 

✓ ⁶ Total cauze contravenţionale  

  se vor reflecta procedurile înregistrate cu indicii 4, 4d, 4r, 4rh şi 5r ( 

judecarea cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice şi 

juridice, revizuirile, recursurile împotriva hotărîrilor şi deciziilor în cauzele 

contravenţionale, contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor competente 

să soluţioneze cauzele contravenţionale, potrivit art. 395 alin.(2) CC al 

RM).    

✓ ⁷ Total alte categorii  

judecătoriileVor include în această categorie numărul total de materiale și 

proceduri înregistrate în instanță cu indicii : 2p/o ,6 ,7,8, 9 ,10 11 ,12 ,13,14 

,15 ,16,17 ,18,19,20,21, 25, 27, 28; 

Curţile de apel şi Curtea Supremă de Justiţie 

vor reflecta: cereri de strămutare, conflict de competenţă şi cererile 

recuzare/abţinere parvenite din instanţele ierarhic 

Subcategorii generale propuse pentru “alte categorii” 

Procedura specială - se vor lua în calcul toate dosarele/materialele 

înregistrate și examinate conform art. 279-343/8 Cod de procedură civilă.  

 Ordonanţe - se vor lua în calcul toate procedurile (civile/comerciale) 

înregistrate și examinate conform art.344-354 Cod de procedură civilă.  

 Materiale examinate de judecătorul de instrucţie - se vor reflecta exclusiv 

materialele examinate de judecătorul de instrucţie (indicii 10-21 .  

Materiale p/d executarea hotărîrilor judecătorești - se vor reflecta 

materialele înregistrate în instanţă cu indicele 25 ( cereri de executare a 

hotărîrilor cu caracter civil, cereri privind contestarea încheierilor 

executorului judecătoresc 

 

 



Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti                                             aaij.justice.md 
 

 

7 

Din numărul total de dosare şi materiale aflate la examinare pe parcursul perioadei de referinţă, au fost 

examinate în total 249056 dosare/materiale, ceea ce constituie 80,1% din numărul total de dosare. În 

comparaţie cu anii precendenţi numărul dosarelor examinate a crescut, cu 1987dosare faţă de anul 2015 şi 

cu 239 dosare faţă de anul 2016. În anul 2015 au fost examinate în total 247069 dosare, iar în anul 2016 

au fost examinate în total 248817 dosare. 

     

3. Ponderea materiilor aflate în procedură, pe categorii de cauze 

Sub aspectul categoriilor de cauze aflate în procedura instanțelor naționale de judecată, în 

perioada anilor 2015-2017, situația se prezintă în modul următor: 

Tipul de cauze 2015 2015 (%) 2016 2016 (%) 2017 2017 (%) 

1. Total cauze civile  92091 31% 89427 30% 87009 28% 

2. Total cauze comerciale  18176 6% 17289 6% 25017 8% 

3. Total cauze insolvabilitate 3247 1% 3841 1% 2885 1% 

4. Total cauze de contencios administrativ 19126 6% 17044 6% 15568 5% 

5. Total cauze penale 28854 10% 31841 11% 34888 11% 

6. Total cauze contravenționale 16426 6% 36898 12% 40693 13% 

7. Total  alte categorii 117794 40% 106120 35% 104911 34% 

Totalul calculat de cauze 295714 100% 302460 100% 310971 100% 

Numărul cauzelor înregistrate pe rolul instanțelor naționale de judecată este diferențiat în dependenţă de 

categoria cauzelor.  
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Cel mai mare număr de dosare aflate în procedură în anul 2017 sunt cauzele incluse la rubrica alte 

categorii cu un număr de 104911 de dosare (34 %), celelalte categorii aflîndu-se într-o ușoară scădere sau 

creştere față de anii precedenți, după care urmează:  

- cauzele civile cu un număr de 87009 dosare (28%), comparativ cu anii precedenți sunt în scădere 

cu 2418 dosare față de 2016 și cu 5082 dosare față de 2015 ;  

- cauzele contravenționale cu un număr de 40693 dosare (13%), la care față de anul 2015 se 

observă o creștere considerabilă cu 24267 dosare, iar față de 2016 doar cu 3795 dosare ;  

- cauzele penale cu un număr de 34888 de dosare (11%), la care, comparativ cu anii precedenți, se 

observă un număr constant de dosare ;  

- cauzele comerciale în număr de 25017 de dosare (8%), care sunt în creștere cu 7728 dosare în 

anul 2016 și cu 6841 de dosare în anul 2015 ; 

- cauzele de contencios administrativ în număr de 15568 de dosare (5%), aflîndu-se intr -o ușoară 

scădere față 2016 cu 1476 dosare și cu 3558 de dosare față de 2015; 

- cauzele de insolvabilitate, care comparativ cu celelalte cauze, au cel mai mic număr de dosare -

2885 dosare,  echivalentul a 1% și se menține constant față de anii precedenți. Totodată, aceaste 

categorii fiind complexe, examinarea cărora necesită mai mult timp și eforturi sporite din partea 

judecătorilor și personalului instanței. 
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3.1 Ponderea cauzelor soluționate, per categorii de cauze  

Statistica cauzelor soluționate se prezintă în tabelul de mai jos. 

Tipul de cauze 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

1. Total cauze civile  71556 29% 67001 27% 60888 24,5% 

2. Total cauze comerciale  13507 5% 12885 5% 19648 7,9% 

3. Total cauze insolvabilitate 1926 1% 2109 1% 877 0,4% 

4. Total cauze de contencios administrativ 13422 5% 12434 5% 11255 4,5% 

5. Total cauze penale 20115 8% 22211 9% 22925 9,2% 

6. Total cauze contravenționale 13380 5% 30043 12% 32883 13,2% 

7. Total  alte categorii 113163 46% 102134 41% 100580 40,3% 

Totalul calculat de cauze 247069 100% 248817 100% 249056 100% 

Analiza datelor din tabel referitoare la soluționarea cauzelor de către instanțele naționale de judecată,  în 

anul 2017 evidențiază o creștere  a volumului de activitate al instanțelor la acest indicator, cu 1987 cauze 

față de 2015 și cu 239 cauze față de 2016. 
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3.2 Ponderea stocului de cauze existent la sfirșitul perioadei de raportare, per 

categorii de cauze  

Conform datelor, la sfîrșitul perioadei de raportare, cauzele pendinte ale instanțele naționale de judecată 

în anul 2017, constituiau un număr de 61915 cauze, și constituie aproximativ 20% din numărul total de 

dosare aflate la examinare (310971). 

Cele mai multe cauze pendinte la sfîrșitul perioadei anului 2017 fac parte din categoriile: civile (42%), 

penale (19%) și contravenționale (13 %).  

Cauzelor comerciale, de contencios administrativ, de insolvabilitate, și celor din total alte categorii, le 

revine o pondere sub 10 % din volumul cauzelor pendinte.  

Tipul de cauze 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

1. Total cauze civile  20535 42% 22426 42% 26121 42% 

2. Total cauze comerciale  4669 10% 4404 8% 5369 9% 

3. Total cauze insolvabilitate 1321 3% 1732 3% 2008 3% 

4. Total cauze de contencios administrativ 5704 12% 4610 9% 4313 7% 

5. Total cauze penale 8739 18% 9630 18% 11963 19% 

6. Total cauze contravenționale 3046 6% 6855 13% 7810 13% 

7. Total  alte categorii 4631 10% 3986 7% 4331 7% 

Totalul calculat de cauze 48645 100% 53643 100% 61915 100% 
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Următoarele Diagrame ne prezintă volumul total al cauzelor aflate în procedură dar și evoluția cauzelor 

pendinte la începutul perioadei, cauze  noi, pendinte la sfârșitul perioadei per categorii și evoluția 

încărcăturii instanțelor, pentru anii 2015-2017 
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4. Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) 

Rapiditatea cu care o instanță examinează cauzele, precum și capacitatea acesteia de a face față fluxului 

de cauze noi, pot fi măsurate prin raportul dintre numărul de cauze soluționate în decursul unei perioade 

și numărul de cauze nesoluționate la sfîrșitul perioadei respective, pe de o parte, și raportul dintre cauzele 

noi și cele soluționate în decursul aceleiași perioade, pe de altă parte.  

În conformitate cu recomandările CEPEJ au fost folosiți indicatorii de eficiență cum ar fi: Rata de 

variație a stocului de cauze pendinte (CR) și Durata de lichidare a stocului de cauze pendinte (DT) 

pentru toate instanțele de judecată. 

Rata de variație a stocului de cauze pendinte, permite o comparație utilă, chiar dacă parametrii cauzelor 

respective nu sunt identici în toate privințele. Acest indicator poate fi folosit pentru a vedea dacă 

instanțele țin pasul cu numărul de cauze intrate, fără a crește restanțele. Durata de lichidare a stocului de 

cauze pendinte permite calcularea timpului necesar pentru a aduce examinarea unei cauze la bun sfârșit. 

Această metodă poate furniza informații relevante cu privire la funcționarea generală a instanțelor unui 

stat sau a unei instanțe în parte.  

➢ Rata de variație a stocului de cauze pendinte (CR) 

Rata de variație a stocului de cauze pendinte, exprimată în procente, se obține atunci când numărul de 

cauze soluționate într-o perioadă de timp este împărțit la numărul de cauze intrate în aceiași perioadă, iar 

rezultatul este înmulțit cu 100. 

O rată de variație a stocului de cauze pendinte care e aproape de 100% indică abilitatea instanței sau a 

unui sistem judiciar de a rezolva aproximativ același număr de cauze ca numărul de cauze intrate în 

perioada dată de timp. O rată de lichidare peste 100% indică abilitatea sistemului de a soluționa mai multe 

cauze decât au parvenit în ultima perioadă, reducându-se astfel orice potențiale restanțe. În cele din urmă, 

în cazul în care numărul de cauze de intrare este mai mare decât numărul de cauze soluționate, rata de 

variație a stocului de cauze pendinte va scădea sub 100%. Atunci când rata de lichidare scade sub 100%, 

numărul de cauze nesoluționate la sfârșitul perioadei respective de raportare va crește. În esență, acest 

indicator arată dacă sistemul judiciar sau instanța dispune de capacitățile necesare pentru a se confrunta 

cu fluxul cauzelor.  

➢ Durata de lichidare a stocului de cauze pendinte (DT), 

Durata de lichidare a stocului de cauze pendinte oferă o viziune în perspectivă asupra modului în care un 

sistem judiciar își gestionează fluxul de cauze. In general, acest indicator compară numărul de cauze 

soluționate în timpul perioadei observate și numărul de cauze nesoluționate  la sfârșitul perioadei 

observate. Raportul măsoară timpul de care este nevoie pentru soluționarea unui tip de cauze într-un 

sistem judiciar (sau într-o instanță).  

Tabelele de mai jos conțin unii din cei mai importanți indicatori recomandați de CEPEJ pentru evaluarea 

eficienței instanțelor judiciare, şi anume rata de variație a stocului de cauze pendinte (CR) și durata 

lichidării stocului de cauze pendinte (DT), pentru anii 2015-2017. 
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4.1 Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) pentru totalul calculat de cauze 

Instanțele naționale de judecată, la sfârșitul anului 2017, necesitau 91 zile pentru soluționarea totalului 

de cauze aflate pe rolul acestora la acel moment.  

Conform diagramei de mai jos, în anul 2015 acest indicator a fost de 72 de zile, iar în anul 2016 de 79 

zile. Așadar, în anul 2017 durata medie a timpului necesar pentru soluţionarea cauzelor s-a majorat cu 12 

zile comparativ cu anul 2016. 

La fel și rata de variație a stocului de cauze pendinte, fiind un indicator conex duratei lichidării stocului 

de cauze pendinte, este în descreștere. Dacă în 2015 acest indicator constituia 100%, iar în 2016 era de 98 

%, în 2017 constituie 97%.  

Este evidentă o diminuare a lichidării stocului în anul 2017, avînd în vedere că  numărul de cauze 

pendinte în anul 2017 este în creștere față de anul 2016 și 2015. 
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Totodată, a fost determinată Rata de variaţie a stocului de cauze pendinte per instanțe de judecată 

(raportul dintre cauzele noi şi cauzele soluţionate în decursul perioadei raportate). Dacă rata de variaţie 

este mai mare de 100%, acest fapt denotă că numărul de cauze pendinte diminuează.   

Situaţia per instanţe de judecată poate fi urmărită în tabelul de mai jos: 

Nr. 

d/o 

Instanţa de judecată Numărul total de cauze şi 

materiale parvenite în 

perioada de referinţă 

Total cauze 

încheiate 

Rata de variaţie a 

stocului de cauze 

pendinte 

1 Curtea Suprema de Justiție 9683 9795 101% 

2 Curtea de apel Chișinău 29092 27895 96% 

3 Curtea de apel Bălți 6483 6541 101% 

4 Curtea de apel Cahul 1344 1496 111% 

5 Curtea de apel Comrat 1217 1171 96% 

6 Chișinău 92312 89361 97% 

7 Bălţi 20858 20048 96% 

8 Anenii-Noi 5366 6000 112% 

9 Cahul 9402 8940 95% 

10 Căuşeni 5410 4836 89% 

11 Cimişlia 4578 4226 92% 

12 Comrat 5622 4998 89% 

13 Criuleni 4718 4533 96% 

14 Drochia 8474 8159 96% 

15 Edineţ 10026 9750 97% 

16 Hînceşti 8966 8266 92% 

17 Orhei 14254 13843 97% 

18 Soroca 6818 6624 97% 

19 Străşeni 6536 6376 98% 

20 Ungheni 6130 5976 98% 

21 Judecătoria militară* 1 13 130%* 

22 

Judecătoria Comercială de 

Circumscripţie* 

11 209 190%* 

  TOTAL 257301 249056 97% 
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N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile înalte(roșu), 

medii(oranj,galben) și scăzute(verde)) 

* Judecătoria militară și Judecătoria Comercială de Circumscripţie – și-au încheiat activiatatea la 01.04.2017, conform Legii 

nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. 

*avînd ca restanță la începutul anului 12 dosare JM și respectiv 198 dosare JCC. 

4.2 Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) pentru Cauze civile  

Cu referire la cauzele civile, la sfârșitul anului 2017, instanțele naționale de judecată necesitau 157 zile 

pentru soluționarea stocului de cauze pendinte. Acest indicator în anul 2015 este de 105 de zile, iar în 

anul 2016 de 122 zile .  

Rata de variație a stocului de cauze pendinte a cauzelor civile este ușor în descreștere. În 2017 rata de 

variație a stocului de cauze pendinte pentru cauzele civile este de 97 %, numărul de cauze pendinte fiind 

în creștere cu 35 zile față de 2016. 
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4.3  Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr)pentru cauze comerciale/economice 

La sfârșitul anului 2017, instanțele naționale de judecată necesitau 100 zile pentru soluționarea tuturor 

cauzelor comerciale. Acest indice în anul 2015 era de 126 de zile, iar în anul 2016 de 125 zile.  

Rata de variație a stocului de cauze pendinte pentru cauzele comerciale este în anul 2017 de 95 %, în 

scădere față de anul 2016, care este de 103%.  
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4.4  Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) pentru cauze contencios administrativ 

La sfârșitul anului 2017, instanțele naționale de judecată necesitau 140 zile pentru soluționarea cauzelor 

de contencios administrativ. Acest indice în anul 2015 este de 155 de zile, iar în anul 2016 de 135 zile.                      

Rata de variație a stocului de cauze pendinte pentru cauzele comerciale este în descreștere față de 2016 și 

în creștere semnificativă față de 2015. 
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4.5 Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) pentru cauze contravenționale 

Indicatorul, durata lichidării stocului de dosare pendinte contravenționale, ne indică 87 zile în 2017. 

Acest indicator în anul 2015 este de 83 de zile, iar în 2016 de 24 de zile. Respectiv, rata de variație a 

stocului de cauze contravenționale pendinte în anul 2017 este în descreștere, fiind de 97 %, comparativ cu 

anul 2015 (98%) și anul 2016 (101%). 
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4.6 Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr) pentru cauze penale 

Instanțele naționale de judecată, la sfârșitul anului 2017, necesitau 190 zile pentru soluționarea cauzelor 

penale. Acest indice în anul 2015 constituia 159 de zile, iar în 2016 - 158 de zile.                                         

Datele ne indică faptul că rata de variație a stocului de cauze penale pendinte, este în creștere în anul 2015 

(97%) și în anul 2016 (98%), comparativ cu anul 2017 (91%). 
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4.7   Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr)pentru cauze insolvabilitate 

La sfârșitul anului 2017 instanțele aveau necesitate de 836 zile pentru soluționarea cauzelor de 

insolvabilitate. În 2016 acest indice era de 300 de zile, în 2015 indicele era de 250 zile.  

Categoria cauzelor de insolvabilitate este una specială, deoarece cauzele respective au un grad de 

complexitate mai sporit comparativ cu celelalte categorii de cauze, care în perioada 2015 – 2017 au fost 

soluționate de  Curțile de Apel, iar începind cu anul 2018, potrivit noilor prevederi (operate prin Legea 

nr. 254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14), acestea sunt examinate în cadrul judecătoriilor.  
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4.8  Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului de 

cauze pendinte (Cr)pentru alte categorii 

Instanțele naționale de judecată, la sfârșitul anului 2017, necesitau 16 zile pentru soluționarea acestor 

categorii. Acest indice în anul 2015 a fost de 15 de zile, iar în 2016 de 30 de zile.                                                 

Datele ne indică faptul că rata de variație a stocului de cauze pendinte, a fost în creștere în anul 2015 

(101%) și în descreștere anul 2016 (98%), comparativ cu anul 2017 (100%). 
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5. Vîrsta cauzelor pendinte 

Cauzele înregistrate dar nesoluţionate, constituie stocul de cauze pendinte al instanţei. 

Vechimea cauzelor pendinte aflate în anul 2017 pe rolul instanțelor de judecată, măsurată în ani, este 

reflectată în tabelul următor. 

Numărul de cauze înregistrate: 

G
ra

n
d

 to
ta

l 

Tipul de cauze 
Mai 

puțin de 

1 an 

% din 

total 

Între 1 și 

2 ani 

% din 

total 

Între 2 și 

5 ani 

% din 

total 

Mai mult 

de 5 ani 

% din 

total 

1. Total Cauze civile  21184 52.70% 1979 4.92% 618 1.54% 0 0.00% 

2. Total cauze comerciale  2673 6.65% 419 1.04% 103 0.26% 0 0.00% 

3. Total Cauze de contencios 

administrativ 
2592 6.45% 564 1.40% 74 0.18% 0 0.00% 

4. Total cauze penale 8115 20.19% 1612 4.01% 263 0.65% 0 0.00% 

Totalul calculat de cauze 34564 85.99% 4574 11.38% 1058 2.63% 0 0.00% 40196 

 

 

La sfârșitul anului 2017, pendinte o perioadă mai mică de 1 an constituie 34564 cauze, ceea ce 

reprezintă 85,99%  din numărul total de cauze înregistrate. 

Cauzele pendinte o perioadă între 1 an și 2 ani constituie un număr de 4574 cauze (11,38%).  

Pe rol în instanțe sunt 1058 (2,63%) cauze pendinte între 2 ani și 5 ani. 

6. Sarcina medie în cadrul instanței  

Informații generale, privind situația în instanțele naționale de judecată, sunt prezentate potrivit 

indicatorilor în următorul tabel: 

  
2015 2016 2017 

NOI 247,070 253,823 257,328 

SOLUȚIONATE 247,069 248,817 249,056 

PENDINTE 48,645 53,643 61,915 

CR 100% 98% 97% 

DT (în zile) 72 79 91 
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Bugetul (MDL) 272.189.800 317.828.850 345.304.700 

Judecători 410 418 397 

Asistenți judiciari  893 890 867 

Personalul non-judiciar 1026.5 954 909 

Numărul total al angajaților 1919.5 1844 1776 

Rata asistenți judiciari / 

Judecător 2.18 2.13 2.18 

Rata personal non-judiciar / 

Judecător 1 2.28 2.29 

Rata angajați / Judecător 3.18 4.41 4.47 

Cost / Cauză (MDL) 1,102 1,273 1,386 

Cauze noi / Judecător 603 607 648 

Cauze soluționate / Judecător  603 595 627 

Cauze soluționate / angajat  190 135 140 

CR=100% 100% 100% 100% 

 

Acești indicatorii, afișați în tabelul de mai sus, se referă în mare parte la resursele disponibile instanțelor 

și la corelarea acestora cu volumul de cauze. Sunt utilizați în special atunci când se compară volumul de 

muncă și eficiența judecătorilor, a personalului și a instanțelor. 

 

În timp ce numărul judecătorilor, asistenților judiciari cît și personalul instanței, care activează efectiv, s-a 

redus, se observă că volumul de lucru al judecătoriilor se majorează în fiecare an, comparativ cu anii 

precedenți. S-a majorat numărul de cauze noi per judecător de la 607 în anul 2016 la 648 în anul 2017. 

Cauzele soluționate per judecător au o creștere semnificativă de la 595 în anul 2016 la 627 in anul 2017. 

 

Indicatorul cost per cauză ne oferă informații privind eficiența înaltă, medie sau scăzută a unei instanțe, 

respectiv în diagrama de mai jos observăm evoluția costului per cauză, care în anul 2015 era 1102 lei, în 

anul 2016 - 1273 lei, iar pentru 2017 constituind 1386 lei cost per cauză, fiind in continuă creştere. 

 

 

Sarcina medie lunară efectiv lucrată a unui judecător pe parcursul anului 2017 constituie 62,73 dosare şi 

materiale.  Per instanţe de judecată încărcătura poate fi observată în tabelul următor: 
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Instanţele de judecată Numărul de judecători 

care au lucrat efectiv pe 

parcursul anului 2017 

Numărul dosarelor şi 

materialelor examinate 

Sarcina efectiv lucrată 

Curtea Supremă de Justiţie 30 9795 32,7 

Curtea de apel Chişinău 51 27895 54,7 

Curtea de apel Bălţi 23 6541 28,4 

Curtea de apel Cahul 7 1496 21,4 

Curtea de apel Comrat 5 1171 23,4 

Judecătoria Militară şi JCC 6 222 37,0 

Judecătoriile de drept comun 281 201936 71,9 

TOTAL 397 249056 62,73 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile înalte (roșu), 

medii (oranj, galben) și scăzute (verde)) 

Totodată, a fost analizată rata personalului care a asitat un judecător pe parcursul anului 2017.  

În final s-a stabilit că rata personalului judiciar (grefieri/asistenţi judiciari) care a asistat un judecător în 

medie constituie 2,18 persoane, iar rata personalului non-judiciar în medie constituie 2,29 persoane.  
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Situaţia privind rata personalului judiciar (grefieri/asistenţi judiciari), care a asistat un judecător, per 

instanţe de judecată separat poate fi observată în tabelul de mai jos:  

Nr. 

d/o Instanţa de judecată 

Numărul 

de 

judecători 

Numărul 

de 

grefieri 

şi 

asistenţi 

Personalul 

non-

judiciar 

Total 

angajati 

Rata 

grefieri/asistenţi 

judiciar per 

judecător 

Rata 

personalului 

non-judiciar 

per 

judecător 

1 

Curtea Supremă de 

Justiție 30 83 97 180 2.7 3.2 

2 

Curtea de apel 

Chișinău 51 114 64 178 2.2 1.2 

3 Curtea de apel Bălți 23 45 51 96 1.9 2.2 

4 Curtea de apel Cahul 7 14 18 32 2 2.5 

5 Curtea de apel Comrat 5 12 21 33 2.4 4.2 

6 Judecătoria Chișinău 127 252 165 417 2 1.3 

7 Judecătoria Bălţi 21 44 52 96 2.1 2.5 

8 Judecătoria Anenii Noi 8 17 21 38 2.1 2.6 

9 Judecătoria Cimișlia 11 17 27 44 1.5 2.4 

10 Judecătoria Edineț 8 30 47 77 3.7 5.8 

11 Judecătoria Cahul 7 27 42 69 3.8 6 

12 Judecătoria Strășeni 6 23 28 51 3. 4.6 

13 Judecătoria Căușeni 6 19 25 44 3.2 4.2 

14 Judecătoria Comrat 10 18 41 59 1.8 4.1 

15 Judecătoria  Crîuleni 14 16 28 44 1.2 2 

16 Judecătoria Drochia 15 28 47 75 1.8 3.1 

17 Judecătoria Soroca 14 22 36 58 1.6 2.6 

18 Judecătoria Hînceși 10 28 25 53 2.8 2.5 

19 Judecătoria Ungheni 12 20 29 49 1.7 2.4 

20 Judecătoria Orhei 12 38 45 83 3.2 3.75 

TOTAL 397 867 909 1776 2.18 2.29 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile înalte (roșu), 

medii (oranj,galben) și scăzute (verde)) 
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7. Curtea Supremă de Justiţie  

În ceea ce priveşte volumul de lucru al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), s-a stabilit că, pe parcursul 

anului 2017, în cadrul CSJ s-au aflat în total la examinare 10682 dosare, dintre care doar 999 au 

constituit restanţa dosarelor la începutul perioadei de referinţă, iar 9683 de dosare au parvenit pe 

parcursul anului 2017. În comparaţie cu perioada anului 2015, numărul dosarelor s-a micşorat cu 1565 

dosare (în anul 2014 s-au aflat la examinare 12247 dosare), în anul 2016 numărul dosarelor a scăzut  cu 

1953 dosare (în anul 2015 s-au aflat la examinare 12635 dosare).  

Fluxul dosarelor CSJ pe parcursul anilor 2015-2017 poate fi examinat în diagrama de mai jos: 

 

  

Din numărul total de dosare aflate în examinare la CSJ, pe parcursul anului 2017 au fost examinate în 

total 9795 dosare. Astfel, rata procentuală a dosarelor examinate pe parcursul anului 2017 constituie 

91,7%.  
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Sarcina lunară efectiv lucrată de către un judecător din cadrul CSJ, pe parcursul anului 2017, constituie în 

mediu 32,7 dosare. Comparativ cu perioada anului 2015 și 2016, sarcina lunară efectivă a scăzut, după 

cum se observă în următorul tabel:  

Perioada Numărul de judecători 

conform schemei de incadrare  

Nr care au lucrat Sarcina lunară efectivă 

Anul 2015 33 30 37 

Anul 2016 33 29 40,1 

Anul 2017 33 30 32,7 

 

În ceea ce priveşte numărul de judecători care au lucrat efectiv la CSJ pe parcursul ultimilor trei ani, se 

observă o stabilitate privind numărul de judecători. 

Situaţia la capitolul rata personalului judiciar ce l-a asistat pe un judecător şi rata personalului non-

judiciar ce i-a revenit unui judecător din cadrul CSJ pe parcursul anului 2017, este descrisă în 

tabelul de mai jos:  

Nr. 

d/o 

Instanţa de judecată Numărul 

de 

judecători 

Numărul 

de grefieri 

şi asistenţi 

Personal

ul non-

judiciar 

Total 

angajati 

Rata 

grefieri/asiste

nţi judiciar 

per judecător 

Rata 

personalului 

non-judiciar 

per judecător 

1 Curtea Supremă de 

Justiţie 
30 83 97 180 2.7 3.2 

        

         

 

8.Curțile de Apel 

Pe parcursul anului 2017, în cadrul Curţilor de Apel (CA) naţionale s-au aflat în total la examinare 

46994 dosare şi materiale. În comparaţie cu perioadele anilor precedenţi se observă o creştere 

constantă. Pe parcursul anului 2015, au fost în total la examinare 45373 dosare, iar în aceeaşi 

perioadă a anului 2016, în total se aflau la examinare 46501 dosare. Astfel, pe parcursul anului 

2017, numărul dosarelor a crescut faţă de anii precedenţi cu 1621 dosare faţă de anul 2015 şi 

respectiv cu 493 dosare faţă de anul 2016.  

Fluxul dosarelor pe parcursul anilor 2015-2017, se reflectă în graficul de mai jos:   
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Din numărul total de dosare aflate la examinare pe parcursul anului 2017, în cele 4 Curţi de Apel, 8858 

dosare au fost restante din anii precedenţi, iar 38136 dosare au parvenit pe parcursul perioadei 

raportate. 

Instanţa de apel, în care au parvenit cele mai multe dosare şi materiale pe parcursul anului 2017, este 

Curtea de Apel Chişinău. Din numărul total de dosare parvenite (38136 dosare) în cadrul tuturor 

Cuţilor de Apel, 29092 dosare au parvenit doar la Curtea de Apel Chişinău, ceea ce constituie 

76,3%.din numărul total.  

Numărul de dosare parvenite în cadrul Curţilor de apel se reflectă în tabelul de mai jos:  

 

Curțile de Apel - anul 2017 
Nr. 

d/o 

Instanţa de judecată Restanţa cauzelor şi 

materialelor neexaminate la 

începutul perioadei de 
referinţă 

Numărul de cauze şi 

materiale parvenite în 

perioada de referinţă 

Total 

volumul de 

dosare 

Numărul de 

judecători 

Sarcina 

revenită lunar 

per judecător 

1 Curtea de apel Chişinău 6643 29092 35735 51 70,0 

2 Curtea de apel Bălţi 1572 6483 8055 23 35,2 

3 Curtea de apel Cahul 501 1344 1845 7 26,4 

4 Curtea de apel Comrat 142 1217 1359 5 27,1 

5 TOTAL 8858 38136 46501 86 54,1 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile 

înalte (roșu), medii (oranj, galben) și scăzute (verde)) 
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Dosare parvenite în Curțile de Apel pe parcursul anului 2017: 

 

Din numărul total de dosare şi materiale aflate la examinare în Curţile de Apel pe parcursul anului 

2017, 37103 dosare au fost examinate, ceea ce constituie 79,0 % din numărul total de dosare şi 

materiale. Dacă e să comparăm cu anii precedenţi, atunci constatăm că numărul dosarelor 

examinate de către Curţile de apel a crescut, de la 32526 dosare în anul 2014 şi 37053 dosare în 

anul 2015 la 37670 dosare în anul 2016.  

Rata dosarelor examinate de Curţile de apel pe parcursul anului 2017: 

Nr. 

d/o 

Instanţa de judecată Numărul total 

de dosare şi 

materiale aflate 

la examinare 

Numărul total de 

dosare examinate  

Rata 

procentuală a 

dosarelor 

examinate  

Numărul 

de 

judecători  

Sarcina efectiv 

lucrată  

1 Curtea de apel Chişinău 35735 27895 95,8% 51 54,8 

2 Curtea de apel Bălţi 8055 6541 79,9% 23 29,7 

3 Curtea de apel Cahul 1845 1496 74,6% 7 19,8 

4 Curtea de apel Comrat 1359 1171 87,3% 5 24,5 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile 

înalte (roșu), medii (oranj, galben) și scăzute (verde)) 
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Situaţia, privind numărul de judecători în cadrul Curţilor de Apel pe parcursul ultimilor trei ani, se 

prezintă în următorul tabel 

 Numărul de judecători conform 

schemei de incadrare  

Numărul de judecători 

care au lucrat efectiv 

Sarcina lunară efectivă 

Anul 2015 97 84 44,1 

Anul 2016 97 85 44,3 

Anul 2017 97 86 43,1 

 

Situaţia la capitolul rata personalului judiciar ce l-a asistat pe un judecător şi rata personalului non-

judiciar ce i-a revenit unui judecător din cadrul Curţilor de apel pe parcursul anului 2017, este 

descrisă în următorul tabel:  

Rata personalului non-judiciar per judecător și  Rata grefieri/asistenţi judiciar per judecător: 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile 

înalte (roșu), medii (oranj, galben) și scăzute (verde)) 
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dosare şi materiale aflate la examinare dosare examinate

Nr. 

d/o 

Instanţa de judecată Numărul de 

judecători 

Numărul de 

grefieri şi 

asistenţi 

Personalul 

non-judiciar 

Total 

angajati 

Rata 

grefieri/asiste

nţi judiciar 

per judecător 

Rata personalului 

non-judiciar per 

judecător 

1 
Curtea de apel 

Chişinău 
51 114 64 178 2,2 1,2 

2 Curtea de apel Bălţi 23 45 51 96 1.9 2,2 

3 
Curtea de apel 

Cahul 
7 14 18 32 2,0 2,5 

4 
Curtea de apel 

Comrat 
5 12 21 33 

2.4 4.2 
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9. Judecătoriile 

Pe parcursul anului 2017, în cadrul judecătoriilor (inclusiv instanţele specializate -Judecătoriile 

militară și comercială de circumscripție) s-au aflat la examinare în total 253073 dosare şi 

materiale, dintre care 43603 dosare erau restante din anii precedenţi, iar 209470 dosare şi materiale 

au parvenit la examinare pe parcursul anului 2017. Dacă e să comparăm numărul dosarelor aflate 

la examinare pe parcursul anului 2017 cu perioadele anilor precedenţi, constatăm ca pe parcursul 

anului 2017 numărul dosarelor şi materialelor a crescut cu 10371 comparativ cu anul 2016 şi cu 

15533 dosare faţă de anul 2015.  

Totodată, a crescut numărul dosarelor şi materialelor parvenite pe parcursul anului 2017 faţă de 

perioadele anilor precedenţi. Astfel, pe parcursul anului 2017, au parvenit la examinare în total 

209470 dosare şi materiale, cu 5742 dosare mai mult decît în anul 2016 (203728 dosare/materale 

parvenite în anul 2016) şi cu 11508 dosare şi materiale mai mult faţă de anul 2015 (197962   

dosare/materiale parvenite în anul 2015). 

Fluxul dosarelor aflate la examinare pe parcursul anilor 2015-2017, poate fi examinat în diagrama 

de mai jos:  

 

Din numărul total de dosare şi materiale aflate la examinare în cadrul judecătoriilor de drept 

comun, au fost examinate 201936 dosare, ceea ce constituie 79,8 % din numărul total de dosare 

examinate. În comparaţie cu anii precedenţi, pe parcursul anului 2017, numărul dosarelor 

examinate a crescut faţă de anul 2015 cu 3370 dosare (în anul 2015 fiind examinate în total 198566 

dosare/materiale), iar faţă de anul 2016 cu 2837 dosare (în anul 2016 fiind examinate în total 

199099).  

Situaţia privind rata dosarelor examinate per instanţe de judecată în parte, poate fi observată în 

tabelul de mai jos:  

 

2017

2016

2015

Cauze pendinte

la 1 ianuarie
 Cauze noi

înregistrate pe

parcursul anului

Cauze 

soluționate pe 

parcursul anului

 Cauze pendinte

la 31 decembrie

43603

209470

201936

51137

38974

203728
199099

43603

39578

197962 198566

38974

Diagrama de mai jos reflectă situaţia 

judecătoriilor de drept comun 2017

2016

2015
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Nr. 

d/o 

Judecătoriile 

numărul total de 

dosare şi materiale 

aflate în examinare 

numărul total de 

dosare şi materiale 

examinate 

restanţa materialelor 

neexaminate la sfîrşitul 

anului 

Rata dosarelor 

examinate(%) 

1 Jud. Chișinău 112831 89361 23470 79.20 

2 Jud. Bălți 24075 20048 4027 83.27 

3 Jud. Anenii Noi 6832 6000 832 87.82 

4 Jud. Cimișlia 5417 4226 1191 78.01 

5 Jud. Edineţ 11077 9750 1327 88.02 

6 Jud. Cahul 11318 8940 2378 78.99 

7 Jud. Strășeni 7881 6376 1505 80.90 

8 Jud. Căușeni 6621 4836 1785 73.04 

9 Jud. Comrat 7216 4998 2218 69.26 

10 Jud. Criuleni 5625 4533 1092 80.59 

11 Jud. Drochia 10143 8159 1984 80.44 

12 Jud. Soroca 7985 6624 1361 82.96 

13 Jud. Hîncești 11066 8266 2800 74.70 

14 Jud. Ungheni 7533 5976 1557 79.33 

15 Jud. Orhei 17453 13843 3610 79.32 

  TOTAL 253073 201936 23470 79.79 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile 

înalte (roșu), medii (oranj, galben) și scăzute (verde))I 

Instanţele de judecată care au obţinut o rată procentuală a dosarelor examinate mai mult de 80 % și 

respectiv, instanțele care au soluționat cele mai puține dosare, din numărul total de dosare şi 

materiale aflate la examinare, sunt următoarele: 

 

Judecătoria Edineț  – 88,02%;    

Judecătoria Anenii noi  – 87,82%; 

Judecătoria Bălți  – 83,27%; 

Judecătoria Soroca  – 82,96%; 

Judecătoria Strășeni – 80,9%; 

Judecătoria Criuleni  – 80,59% 

 

        

Judecătoria Comrat – 62,29%; 

Judecătoria Căușeni  –73,04%; 

Judecătoria Hîncești – 74,7%; 

Judecătoria Cahul – 78,99 %  

Judecătoria Cimișlia  – 78,01%; 

Judecătoria Chișinău – 79,2%; 

Judecătoria Orhei  – 79,32%; 

  



Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti                                             aaij.justice.md 
 

 

35 

Un indicator, care poate caracteriza, dar şi influenţa performanţa activităţii instanţelor, este sarcina de 

muncă a judecătorilor, care se calculează conform formulei ce urmează:  

      
𝒅𝒐𝒔𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆 𝒆𝒙𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆

𝒏𝒖𝒎𝒂𝒓𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒋𝒖𝒅𝒆𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊  𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂ț𝒊 

𝟏𝟎 𝒍𝒖𝒏𝒊 
 = 𝒔𝒂𝒓𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒍𝒖𝒏𝒂𝒓ă 𝒑𝒆𝒓 𝒋𝒖𝒅𝒆𝒄ă𝒕𝒐𝒓 

 Tabel cu nr judecatori din Judecătorii: 

 Numărul de judecători conform 

schemei de incadrare  

Numărul de judecători care 

au lucrat efectiv 

Sarcina lunară efectivă 

Anul 2015 340 291 68,2 

Anul 2016 349 304 66,81 

Anul 2017 359 281 71,86 

 

Situaţia privind numărul de dosare examinate pentru anul 2017 

Nr. 

d/o Judecătoriile Numărul de judecători 

numărul total de dosare şi materiale 

aflate în examinare 

numărul total de dosare şi materiale 

examinate 

1 Jud. Chișinău 127 112831 89361 

2 Jud. Bălți 21 24075 20048 

3 Jud. Anenii Noi 8 6832 6000 

4 Jud. Cimișlia 11 5417 4226 

5 Jud. Edineţ 8 11077 9750 

6 Jud. Cahul 7 11318 8940 

7 Jud. Strășeni 6 7881 6376 

8 Jud. Căușeni 6 6621 4836 

9 Jud. Comrat 10 7216 4998 

10 Jud. Criuleni 14 5625 4533 

11 Jud. Drochia 15 10143 8159 

12 Jud. Soroca 14 7985 6624 

13 Jud. Hîncești 10 11066 8266 

14 Jud. Ungheni 12 7533 5976 

15 Jud. Orhei 12 17453 13843 

  TOTAL 281 253073 201936 
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Diagrame privind sarcina de muncă lunară efectivă, dar şi sarcina conform schemei de încadrare a judecătorilor din cadrul Judecătoriilor. 
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Comparînd diagramele prezentate supra, putem observa diferenţa dintre sarcina medie de lucru care trebuie să revină judecătorilor conform schemei de 

încadrare și sarcina medie efectiv lucrată a judecătorilor care au activat pe parcursul perioadei analizate. Astfel, echilibrarea volumului de muncă între 

judecătorii din diferite judecătorii se observă doar în a doua diagramă, fapt din care rezultă că judecătorii au un volum lunar mai mare de dosare din 

cauza necompletării funcţiilor de judecători. 

 

În tabelul de mai jos se prezintă situaţia pentru anul 2017 în comparaţie cu anul 2016, per fiecare sediu/judecătorie, privind sarcina lunară a 

judecătorilor care au lucrat efectiv cît și sarcina lunară raportată la numărul judecătorilor conform schemei de încadrare  
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Judecătoria Chișinău Sediul Botanica 
24 28 12101 12023 50.10 42.94 22 23 13817 13322 60.55 57.92 

Judecătoria Chișinău Sediul Buiucani 
26 31 19670 18892 72.66 60.94 27 29 18456 18771 69.52 64.73 

Judecătoria Chișinău Sediul Centru 
30 38 33252 31005 103.35 81.59 28 33 31251 30556 109.13 92.59 

Judecătoria Chișinău Sediul Ciocana 
17 22 9499 8821 51.89 40.10 14 16 9792 9514 67.96 59.46 

Judecătoria Chișinău Sediul Rîscani 
30 36 17790 18620 62.07 51.72 26 30 17127 18505 71.17 61.68 

Total judecătoria Chișinău 
127 155 92312 89361 70.36 57.65 117 131 90443 90668 77.49 69.21 

Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi 
6 7 4067 4569 76.15 65.27 5 7 5294 4690 93.80 67.00 

Judecătoria Anenii Noi, Bender (Varnița) 
2 3 1299 1431 71.55 47.70 4 4 1471 1372 34.30 34.30 

Total judecătoria Anenii Noi 
8 10 5366 6000 75.00 60.00 9 11 6765 6062 67.36 55.11 

Judecătoria Bălți, sediul Bălți 
13 18 14692 13990 107.62 77.72 14 19 13123 12695 90.68 66.82 

Judecătoria Bălți, sediul Fălești 
4 5 3106 3019 75.48 60.38 5 5 2499 2414 48.28 48.28 

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei 
4 6 3060 3039 75.98 50.65 5 6 2852 2921 58.42 48.68 

Total judecătoria Bălți 
21 29 20858 20048 95.47 69.13 24 30 18474 18030 75.13 60.10 
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Judecătoria Cahul, sediul Cahul 
8 9 6462 6054 75.68 67.27 7 9 4961 5008 71.54 55.64 

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir 
1 3 1637 1550 155.00 51.67 4 4 1915 1765 44.13 44.13 

Judecătoria Cahul, sediul Taraclia 
2 3 1303 1336 66.80 44.53 2 4 1581 1522 76.10 38.05 

Total judecătoria Cahul 
11 15 9402 8940 81.27 59.60 13 17 8457 8295 63.81 48.79 

Judecătoria Căușeni, sediul Căușeni 
5 6 3417 2887 57.74 48.12 5 5 3066 2827 56.54 56.54 

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă 
3 4 1993 1949 64.97 48.73 4 5 2419 2290 57.25 45.80 

Total judecătoria Căușeni 
8 10 5410 4836 60.45 48.36 9 10 6328 5117 56.86 51.17 

Judecătoria Cimișlia, sediul Cimișlia 
4 5 2076 1843 46.08 36.86 4 4 1986 2087 52.18 52.18 

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova  
2 3 1600 1475 73.75 49.17 4 4 1773 1624 40.60 40.60 

Judecătoria Cimișlia, sediul Basarabeasca  
1 2 902 908 90.80 45.40 2 3 1174 1199 59.95 39.97 

Total judecătoria Cimișlia 
7 10 4578 4226 60.37 42.26 10 11 4933 4910 49.10 44.64 

Judecătoria Comrat, sediul Comrat 
2 5 2760 2448 122.40 48.96 3 6 2522 1859 61.97 30.98 

Judecătoria Comrat, sediul Ceadâr Lunga 
3 3 2028 1751 58.37 58.37 4 5 2131 2186 54.65 43.72 

Judecătoria Comrat, sediul Vulcănești 
1 2 834 799 79.90 39.95 2 3 973 910 45.50 30.33 

Total judecătoria Comrat 
6 10 5622 4998 83.30 49.98 9 14 5626 4955 55.06 35.39 

Judecătoria Criuleni, sediul Criuleni 
5 6 3286 3102 62.04 51.70 4 5 2976 2747 68.68 54.94 

Judecătoria Criuleni, Dubăsari  (Ustia) 
1 3 1432 1431 143.10 47.70 4 4 1280 1237 30.93 30.93 

Total judecătoria Criuleni 
6 9 4718 4533 75.55 50.37 8 9 4256 3984 49.80 44.27 

Judecătoria Drochia, sediul Drochia 
5 6 3922 3686 73.72 61.43 5 6 3729 3406 68.12 56.77 

Judecătoria Drochia, sediul Glodeni 
2 4 2150 2060 103.00 51.50 3 4 2073 2071 69.03 51.78 

Judecătoria Drochia, sediul Râșcani 
3 4 2402 2413 80.43 60.33 4 5 2807 2769 69.23 55.38 

Total judecătoria Drochia 
10 14 8474 8159 81.59 58.28 12 15 8609 8246 68.72 54.97 

Judecătoria Edineț, sediul Edineț 
5 5 2925 2635 52.70 52.70 6 7 2804 2855 47.58 40.79 

Judecătoria Edineț, sediul Briceni 
5 5 3214 3331 66.62 66.62 5 6 3228 3089 61.78 51.48 

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni 
2 3 2095 2144 107.20 71.47 3 4 1935 1859 61.97 46.48 

Judecătoria Edineț, sediul Ocnița 
2 3 1792 1640 82.00 54.67 4 4 2091 1960 49.00 49.00 

Total judecătoria Edineț 
14 16 10026 9750 69.64 60.94 18 21 10058 9763 54.24 46.49 

Judecătoria Hâncești, sediul Hâncești 
7 8 4667 4192 59.89 52.40 9 9 3701 3845 42.72 42.72 
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Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni  
8 8 4299 4074 50.93 50.93 6 7 4217 3902 65.03 55.74 

Total judecătoria Hâncești 
15 16 8966 8266 55.11 51.66 15 16 7918 7747 51.65 48.42 

Judecătoria Orhei, sediul Orhei 
7 13 7237 7163 102.33 55.10 5 8 6846 6039 120.78 75.49 

Judecătoria Orhei, sediul Rezina 
1 5 2554 2361 236.10 47.22 4 6 2975 2642 66.05 44.03 

Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești 
2 3 1840 1743 87.15 58.10 2 4 1832 1848 92.40 46.20 

Judecătoria Orhei, sediul Telenești 
4 4 2623 2576 64.40 64.40 4 5 2393 2341 58.53 46.82 

Total judecătoria Orhei 
14 25 14254 13843 98.88 55.37 15 23 14046 12870 85.80 55.96 

Judecătoria Soroca, sediul Soroca 
6 8 4514 4357 72.62 54.46 9 9 3501 3402 37.80 37.80 

Judecătoria Soroca, sediul Florești 
4 6 2304 2267 56.68 37.78 5 6 2490 2375 47.50 39.58 

Total judecătoria Soroca 
10 14 6818 6624 66.24 47.31 14 15 5991 5777 41.26 38.51 

Judecătoria Strășeni, sediul  Strășeni 
7 8 3829 3723 53.19 46.54 8 8 3757 3825 47.81 47.81 

Judecătoria Strășeni, sediul Călărași 
5 6 2707 2653 53.06 44.22 5 6 2667 2586 51.72 43.10 

Total judecătoria Strășeni 
12 14 6536 6376 53.13 45.54 13 14 6424 6411 49.32 45.79 

Judecătoria Ungheni, sediul  Ungheni 
8 8 4212 4201 52.51 52.51 8 8 4394 4118 51.48 51.48 

Judecătoria Ungheni, sediul Nisporeni 
4 4 1918 1775 44.38 44.38 4 4 1849 1805 45.13 45.13 

Total judecătoria Ungheni 
12 12 6130 5976 49.80 49.80 12 12 6243 5923 49.36 49.36 

Total sistemul instanțelor 

judecătorești 281 359 209470 201936 71.86 56.25 298 349 203728 198758 66.70 56.95 

 

Din analiza informaţiei expuse în tabel, se constată că sarcina medie lunară a unui judecător care a lucrat efectiv pe parcursul anului 2017 a constituit 

71,86 dosare (în 2016 fiind de 66,70 dosare), pe cînd sarcina medie lunară, care ar fi revenit unui judecător în situaţia suplinirii tuturor funcţiilor 

vacante (conform schemei de încadrare), ar fi constituit 56,25 dosare (în 2016, fiind de 56,95 dosare). 

Respectiv, avînd în vedere numărul de judecători conform schemei de încadrare (359) şi numărul de judecători care au activat efectiv în anul 2017 

(281), şi comparînd sarcina lunara de muncă  revenită judecătorilor în funcţii (71,86 dosare per judecător) precum şi sarcina lunară care ar fi revenit 

judecătorilor conform schemei de încadrare (56,25 dosare per judecător), putem concluziona că lipsa (din diferite motive obiective) a judecătorilor în 

instanţele de judecă generează majorarea sarcinii de muncă pentru judecătorii real încadraţi. 
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În medie, volumul anual de muncă al judecătorilor din cadrul judecătoriilor pentru 2017 a constituit 718 dosare (201936 dosare / 281 judecători), iar 

volumul de muncă raportat la numarul de judecatori conform schemei de încadrare ar fi constituit 562 dosare (201936 dosare / 359 judecători), ceea ce 

reprezintă cu 156 dosare mai puţin. 

Ocuparea funcţiilor vacante de judecător ar putea constitui o soluţie pentru diminuarea volumului de muncă revenit unui judecător, deoarece numărul 

mare de posturi vacante are ca efect supraîncarcarea judecătorilor, cresterea duratei examinării dosarelor, si respectiv scăderea calităţii actului de 

justitie. 

  

 

Soluții pentru diminuarea supraîncărcării judecătorilor: 

 

- completarea funcțiilor vacante de judecători; 

- revizuirea numărului de judecători și alocarea, realocarea (după caz) a funcțiilor de judecător pentru sediile care au un număr mai mare de 

dosare; 

- analiza şi soluţionarea problemei neutilizării mecansimului, prevăzut de Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească, 

privind Fondul de rezervă a posturilor de judecători , după caz, cu reglementarea în mod expres a conditiilor pentru ocuparea posturilor de 

judecator, temporar vacante.  

 

Promovarea soluţiilor înaintate ar putea conduce la ameliorarea situaţiei ce ţine de posturile vacante/temporar vacante din sistem, asigurarea distribuției 

echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești şi eficienței sistemului judecătoresc, iar ca rezultat la sporirea încrederii cetăţenilor în actul de 

justiţie. 
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În tabelul de mai jos sunt prezentate sediile instanţelor, în care unui judecător efectiv incadrat, în 

2017 i-a revinit de 2 sau 3 ori mai multe dosare, din cauza existenţei funcţiilor vacante de judecător 

în instanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 

 

Sarcina  lunară per judecător efectiv 

încadrat 

Sarcina lunara per judecător conform schemei 

de încadrare 

Judecătoria Orhei, sediul Rezina 236.10 47.22 

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir 155.00 51.67 

Judecătoria Criuleni, Dubăsari  (Ustia) 143.10 47.70 

Judecătoria Comrat, sediul Comrat 122.40 48.96 

Judecătoria Bălți, sediul Bălți 107.62 77.72 

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni 107.20 71.47 

Judecătoria Chișinău, Sediul Centru 103.35 81.59 
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                    Numărul de dosare şi materiale examinate în total de către instanţele de judecată de primul nivel pe parcursul anului 2017 

                  

➢ stocul de cauze pendinte este de 51137 dosare și materiale. 

13707

50158

20619

6100

5679

8238

3666
43702

13108

7243

3890 238
1300

16054

30 2338 65

51137

13707 - Dosare penale

50158 -Dosare civile

20619 - Dosare contraventionale

6100 - Dosare economice

5679 - Contencios administrativ

8238 - Proceduri in ordonanţă

3666- Mandatele de arest

43702 - Demersuri privind autorizarea (art.

300-306 CPP)
13108 - Prezentari

7243 - Contestaţiile potrivit art.395 CC

3890 -Plingeri im/va acţiunilor organelor de

urmărire penală (art. 298-299 CPP)
238 - Revizuirea cauzelor civile

1300 - Contestarea încheierilor execut.

Judecătoresc
16054 - Examinarea cererilor legate de

executarea hot. Cu caracter civil
30 - Revizuirea cauze contravenţionale

2338 - Demersuri administrative

65 - Revizuirea penale+proceduri

economice in ordonante
43603 - restanţa materialelor neexaminate

la sfîrşitul anului
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9.1 Examinarea cauzelor penale 

Pe parcursul anului 2017, în instanţele de judecată de drept comun, se aflau la examinare 23710 cauze 

penale în privinţa persoanelor fizice şi 67 dosare privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor 

juridice, în total fiind în examinare 23777 cauze penale. Din acestea, 8067 au constituit restanţa din anii 

precedenţi, iar 15710 dosare au parvenit pe parcursul anului 2017. 

Comparativ cu anii precedenţi, numărul dosarelor penale parvenite a crescut. Raportat la anul 2015, 

numărul dosarelor penale în anul 2017 a crescut cu 1162 dosare (în anul 2015 au parvenit 14548 dosare 

penale), iar faţă de anul 2016 numărul dosarelor penale a crescut cu 1019 dosare (în anul 2016 au parvenit 

14691 dosare).  

Din numărul total de dosare penale aflate în examinare pe parcursul anului 2017, 13746 au fost încheiate, 

rata procentuală constituind 58.0%.  

Fluxul dosarelor penale pe parcursul anilor 2015-2017: 

 

Din numărul total de dosare penale examinate pe parcursul anului 2017, cele mai multe tipuri de infracţiuni 

au fost: 

➢ Infracţiuni în domeniul transporturilor (art. 262-277 CP) – 3821 dosare încheiate; 

➢ Furtul (art. 186 CP) – 2617 dosare încheiate; 

➢ Huliganismul (art.287 CP) - 862 dosare încheiate; 

➢ Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor (art. 217 CP) – 822 dosare 

încheiate; 

➢ Escrocheria (art. 190 CP) – 704 dosare încheiate. 

2017

2016

2015

Cauze pendinte la

1 ianuarie
 Cauze noi

înregistrate pe

parcursul anului

Cauze soluționate 

pe parcursul anului
 Cauze pendinte la

31 decembrie

8067

15710

13746

10031

7450

14691
14074

8067

6583

14548
13681

7450

cauze penale:

2017

2016

2015
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Totodată, a fost analizată rata dosarelor penale în cazul anulărilor de către instanţele superioare. În urma 

analizei s-a stabilit că din numărul total de sentinţe adoptate, 20,1% au fost anulate de către Curţile de apel 

și Curtea Supremă de Justiţie. Situaţia privind rata anulărilor sentinţelor per instanţe de judecată poate fi 

urmărită în următorul tabel:  

  Judecătoria 

Sentinţe 

adoptate 

Sentinţe anulate de către: 

Total anulate 

% dosarelor 

anulate 

Curtea de 

Apel CSJ 

1 Jud. Chișinău 3303 867 242 1109 33.58 

2 Jud. Bălți 1329 148 40 188 14.15 

3 Jud. Anenii Noi 309 42 16 58 18.77 

4 Jud. Cimișlia 402 52 11 63 15.67 

5 Jud. Edineţ 867 64 15 79 9.11 

6 Jud. Cahul 724 104 34 138 19.06 

7 Jud. Strășeni 617 92 21 113 18.31 

8 Jud. Căușeni 550 74 19 93 16.91 

9 Jud. Comrat 476 56 16 72 15.13 

10 Jud. Crîuleni 345 67 17 84 24.35 

11 Jud. Drochia 726 60 11 71 9.78 

12 Jud. Soroca 567 67 20 87 15.34 

13 Jud. Hîncești 764 138 39 177 23.17 

14 Jud. Ungheni 620 59 9 68 10.97 

15 Jud. Orhei 912 96 19 115 12.61 

 Total 12511 1986 529 2515 20.1 
N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile înalte (roșu), medii (oranj, 

galben) și scăzute (verde)) 

Ca urmare a examinării dosarelor penale de către instanţele de judecată de primul nivel, pe parcursul anului 

2017, au fost condamnaţi în total 10460 persoane, dintre care 9886 persoane condamnate fără acordul de 

recunoaştere a vinovăţiei şi 574 persoane condamnate cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Încetarea 

proceselor a avut loc în privinţa a 3006 persoane. Achitaţi au fost – 217 persoane.   Persoane  faţă de care 

au fost aplicate masuri de constrîngere cu caracter medical au fost – 60 persoane.  

Rezultatul examinării dosarelor penale 

  

10460

217

60
3006 condamnaţi

achitaţi

persoane faţă de care au fost aplicate

măsuri cu caracter medical

numărul de persoane procesele în

privinţa cărora au fost încetate
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Efectuînd analiza comparativă a numărului persoanelor condamnate în anul 2017 cu perioadele anilor 

precedenţi, se constată că acesta a crescut comparativ cu 2016, însă a diminuat comparativ cu anul 2015.   

Dacă în anul 2016 au fost condamnate în total 10038 persoane, atunci în anul 2017 numărul condamnaţilor 

a ajuns la 10460 persoane, ceea ce constituie cu 422 persoane condamnate mai mult. Iar faţă de anul 2015, 

numărul condamnaţilor a scăzut cu 1222 persoane (în  anul 2015 fiind condamnate în total 11682  

persoane).  

Din numărul total de persoane condamnate, cel mai frecvent a fost aplicată pedeapsa - Plata amenzii. În 

total au fost condamnaţi cu această pedeapsă 2482 persoane, iar suma total stabilită în urma pedepsei cu 

plata amenzii a fost de 72235373,9 lei.  

Alte pedepse aplicate condamnaţilor au fost: 

▪ Închisoare – 2219 persoane; 

▪ Condiţionat (art. 90 CP) – 2634 persoane; 

▪ Munca neremunerată în folosul comunităţii – 2708 persoane; 

▪ Alte pedepse – 403 persoane. 

 Aminarea executării pedepsei pentru femei (art. 96 CP) a fost aplicată în privinţa a 14 persoane. 

 

9.2 Examinarea cauzelor civile 

În ceea ce priveşte examinarea cauzelor civile, de către instanţele judecătoreşti de drept comun, pe 

parcursul anului 2017, situaţia este următoarea.   

Pe parcursul anului 2017, s-au aflat la examinare în total 73939 dosare civile, dintre care 19942 dosare erau 

restante din anii precedenţi, iar 53997 dosare au parvenit spre examinare pe parcursul anului 2017. Dacă 

comparăm numărul dosarelor aflate în examinare pe parcursul anului 2017 cu anii precedenţi, putem stabili 

o scădere constantă a numărului dosarelor civile. Astfel, în anului 2017, în comparaţie cu anul 2015, 

numărul dosarelor a scăzut cu 3560 dosare  (în anul 2015 fiind în total în examinare 77499 dosare civile), 

iar faţă de anul 2016 a scăzut cu 1471 dosare civile (în anul 2016 fiind în examinare 75410 dosare civile).   

Din numărul total de dosare civile aflate în examinare pe parcursul anului 2017, au fost încheiate în total 

50158 dosare, ceea ce constituie 67,83%.  

Dacă comparăm numărul dosarelor încheiate pe parcursul anului 2017 cu numărul dosarelor încheiate în 

perioadele anilor precedenţi, observăm că acesta a scăzut. Faţă de anul 2015, numărul dosarelor civile 

încheiate a scăzut cu 9321 dosare (pe parcursul anului 2015 au fost încheiate în total 59479 dosare civile 

ceea ce constituie  76,7%), iar faţă de anul 2016, numărul dosarelor încheiate a scăzut cu 5310 dosare (în 

anul 2016 au fost încheiate 55468 dosare civile, ce reprezintă 73,5% din numarul total de dosare aflate in 

examinare).  
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Fluxul dosarelor civile pe parcursul anilor 2015-2017: 

  

Din numărul total de dosare civile examinate pe parcursul anului 2017, cele mai multe dosare au fost: 

➢ Privind contestarea unor fapte juridice, care au valoare juridică – 2445 dosare; 

➢ Litigii privind executarea obligaţiilor – 10216 dosare; 

➢ Desfacerea căsătoriei – 9803 dosare; 

➢ Privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor – 2204 dosare; 

➢ Litigii privind succesiunea – 1778 dosare; 

➢ Litigii apărute din contracte şi operaţiuni bancare – 1022 dosare. 

➢ Litigii privind drepturile de proprietate – 1190 dosare. 

 

Totodată, a fost analizată rata dosarelor civile în cazul anulării de către instanţele superioare. În urma 

analizei s-a stabilit că din numărul total de hotărîri adoptate - 5,01% au fost anulate de către Curţile de apel 

și Curtea Supremă de Justiţie. Situaţia privind rata anulărilor hotărirlor civile per instanţe de judecată, poate 

fi urmărită în tabelul de mai jos:  

  Judecătoria Sentinţe adoptate 

Sentinţe anulate de către: 

Total anulate 

% dosarelor 

anulate Curtea de Apel CSJ 

1 Jud. Chișinău 11619 815 70 885 7.62 

2 Jud. Bălți 4014 189 11 200 4.98 

3 Jud. Anenii Noi 1153 24 1 25 2.17 

4 Jud. Cimișlia 1027 59 3 62 6.04 

5 Jud. Edineţ 2327 87 7 94 4.04 

6 Jud. Cahul 2027 76 5 81 4 

7 Jud. Strășeni 1863 58 9 67 3.6 

8 Jud. Căușeni 1208 44 1 45 3.73 

9 Jud. Comrat 961 42 0 42 4.37 

2017

2016

2015

Cauze pendinte

la 1 ianuarie
 Cauze noi

înregistrate pe

parcursul anului

Cauze 

soluționate pe 

parcursul anului

 Cauze pendinte

la 31 decembrie

19942

53997

50158

23781

18020

57390
55468

19942

20354

57145 59479

18020

cauze civile:

2017

2016

2015
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10 Jud. Crîuleni 852 38 1 39 4.58 

11 Jud. Drochia 2005 44 5 49 2.44 

12 Jud. Soroca 1415 53 3 56 3.96 

13 Jud. Hîncești 1909 63 7 70 3.67 

14 Jud. Ungheni 1436 47 3 50 3.48 

15 Jud. Orhei 3091 79 4 83 2.69 

                Total 36907 1718 130 1848 5.01 

N.B.( Acest tabel afișează date cu formatarea condițională care utilizează o scală de culori pentru a face diferența între valorile înalte (roșu), 

medii (oranj, galben) și scăzute (verde)) 

 

9.3 Examinarea dosarelor economice : 

Referitor la examinarea de către instanţele de drept comun, a cauzelor economice, situaţia este următoarea: 

Pe parcursul anului 2017, s-au aflat în total la examinare 9295 dosare economice, dintre care 2875 dosare 

restante din anii precedenţi, iar 6420 dosare au parvenit pe parcursul anului de referinţă.  

În comparaţie cu anii precedenţi, numărul cauzelor economice parvenite spre examinare a scăzut.  

Astfel, în anul 2015 au parvenit în total spre examinare 11895cauze economice, ceea ce constituie cu 2600 

dosare mai mult decît în anul 2017, iar în anul 2016, au parvenit în total 10925 cauze economice, sau 

cu1630 cauze mai mult decît în anul 2017.  

Fluxul dosarelor economice a instanţelor de drept comun, pe parcursul anilor 2015-2017, este reflectat în 

următoarea diagramă:  

 

 

 

 

2017

2016

2015
Cauze pendinte

la 1 ianuarie
 Cauze noi

înregistrate pe

parcursul anului

Cauze 

soluționate pe 

parcursul anului

 Cauze pendinte

la 31 decembrie

2875
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6100

3195

3349
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2875
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cauze economice:

2017
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9.4 Examinarea dosarelor contravenționale 

Pe parcursul anului 2017, în cadrul instanţelor de judecată de drept comun s-au aflat în total la examinare 

24647dosare contravenţionale, dintre care 23060 dosare contravenţionale în privinţa persoanelor fizice şi 

1587 dosare contravenţionale în privinţa persoanelor juridice. 

Din numărul total de dosare contravenţionale aflate în examinare, s-a stabilit că 4167 dosare au fost 

restante din anii precedenţi, iar 20480 dosare contravenţionale au parvenit pe parcursul anului 2017. În 

comparaţie cu anii precedenţi, numărul dosarelor contravenţionale parvenite a crescut semnificativ. 

În anului 2015 au parvenit în total, atît în privinţa persoanelor fizice cît şi în privinţa persoanelor juridice, 

18004 dosare contravenţionale, sau cu 2476 dosare mai puţine faţă de anul 2017. Pe parcursul anului 2016 

au parvenit în total 20620 dosare contravenţionale, sau cu 140 dosare mai multe faţă de anul 2017.  

Din numărul total de dosare contravenţionale aflate în examinare pe parcursul anului 2017 (24647 dosare), 

au fost încheiate în total 20619 dosare. Rata procentuală a dosarelor încheiate în această perioadă constituie 

83,7% din numărul total de dosare contravenţionale aflate la examinare.  

Dacă comparăm numărul dosarelor contravenţionale încheiate pe parcursul anului 2017 cu numărul 

dosarelor încheiate în perioadele anilor precedenţi, constatăm că faţă de anul 2015 au fost încheiate cu 

2983 dosare mai multe, iar faţă de perioada anului 2016, numărul dosarelor încheiate a crescut cu 2033 

dosare.                                                                                     

Fluxul dosarelor contravenţionale pentru anilor 2015-2017 se reflectă în diagrama de mai jos: 

 

Cele mai multe dosare contravenţionale, care au fost încheiate pe parcursul anului de referinţă, reprezintă 

următoarele categorii: 

➢ Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră – 3102 dosare; 

➢ Încălcarea normelor sistemului public de asigurări sociale – 1420 dosare; 

2017

2016

2015

Cauze pendinte la
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 Cauze noi
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anului
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➢ Contravenţii militare – 2611 dosare; 

➢ Neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti – 1310 dosare; 

➢  Încălcarea normelor în construcţie – 445 dosare.  

➢ Contravenţii din domeniul transportului – 171 dosare; 

Duratele examinării cauzelor (penale, civile, economice, contencios administrativ) per instanţe şi per 

categorii (situaţia la 31.12.2017) sunt reflectate în următoarele tabele. 

 

Nr. 

d/o Judecătoria 

Cauze 

soluţionate pe 

parcursul   

anului 2017 

Cauze 

pendinte 

la 

30.12.2017 

pîna la 

12 luni 

mai mult 

de 12 luni 

mai 

mult de 

24 luni 

mai 

mult de 

36 luni  

Durata lichidării 

stocului de cauze 

pendinte, în zile  

1 Jud Chisinau 29284 18235 15546 1479 625 585 227 

2 Jud Balti 7263 3051 2682 255 74 40 153 

3 Jud Anenii Noi 1960 624 530 64 18 12 116 

4 Jud Cimislia  1973 920 797 60 29 34 170 

5 Jud Edinet 4161 1107 1041 46 12 8 97 

6 Jud Cahul 3477 1653 1417 141 43 52 174 

7 Jud Strășeni 3337 1304 1158 75 37 34 143 

8 Jud Căuseni 2310 1352 1242 83 17 10 214 

9 Jud Comrat 2402 1774 1397 210 112 55 270 

10 Jud Criuleni 1684 842 695 91 31 25 183 

11 Jud Drochia 3466 1726 1471 178 47 30 182 

12 Jud Soroca 2800 1231 1064 104 38 25 160 

13 Jud Hincești 3499 2306 1960 184 71 91 241 

14 Jud Ungheni 2752 1311 1239 62 9 1 174 

15 Jud Orhei 5276 2760 2325 292 87 56 143 

  TOTAL  75644 40196 34564 3324 1250 1058 146 

Notă: Durata lichidării stocului de cauze pendinte (numărul cauzelor nesoluționate la sfârșitul perioadei raportate împărțit 

la numărul cauzelor soluționate în aceeași perioadă și înmulțit la numărul de zile a perioadei raportate, exprimat în zile) 
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Durata examinării cauzelor pe categorii (situaţia la 30.12.2017) 

cauze penale, civile, economice, contenciosul administartiv 

  

Nr. 

d/o 
Tipul cauzelor 

Cauze 

soluţionate pe 

parcursul anului 

2017 

Cauze 

pendinte la 

31.12.2017 

pîna la 

12 luni 

mai 

mult de 

12 luni 

mai mult 

de 24 luni 

mai 

mult de 

36 luni  

Durata 

lichidării 

stocului de 

cauze 

pendinte, în 

zile  

 
1 Total cauze civile  50158 23781 21184 1418 561 618 173   

 1a  Divorţul 9803 3365 3296 41 10 18 125   

 

1b 

Repunerea în funcţie a 

celor eliberaţi 114 93 72 15 5 1 298   

 
2 Total cauze comerciale 6100 3195 2673 289 130 103 191   

 

3 

Total cauze 

contenciosul 

administrativ 5679 3230 2592 423 141 74 208   

 4 Total cauze penale 13707 9990 8115 1194 418 263 266   

 4a  Omorul intenţionat  146 77 53 8 11 5 193   

 4b Jaful/tîlhăria 609 480 366 84 19 11 288   

   TOTAL  75644 40196 34564 3324 1250 1058 194   

 

Notă: Durata lichidării stocului de cauze pendinte (numărul cauzelor nesoluționate la sfârșitul perioadei raportate împărțit la numărul cauzelor soluționate în 

aceeași perioadă și înmulțit la numărul de zile a perioadei raportate, exprimat în zile) 

 

Judecătoria Comercială de Circumscripție a examinat 209 cauze care se aflau pe rol.  

Judecătoria Militară a examinat în anul curent 13 cauze. 

Judecătoria militară și Judecătoria Comercială de Circumscripţie și-au încheiat activiatatea la 

01.04.2017, conform Legii nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. 
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10.Concluzii:  

 

Pentru a evalua performanța, eficiența și eficacitatea activităţii instanțelor de judecată au fost intrebuințați 

indicatori de performanţă, calitativi cît și cantitativi, diagrame,tabele în baza cărora a fost efectuată o 

analiză a activității instanţelor comparativă cu anii precedenți.  

 

Raportul analizează următoarele aspecte principale legate de funcționarea statisticii judiciare: 

        Bugetul care este folosit pentru calcularea indicatorului "Cost per caz".  

         Rata de variaţie a stocului de cauze pendinte -  este utilizată pentru a stabili abilitatea unui sistem 

judiciar de a rezolva aproximativ același număr de cauze ca numărul de cauze intrate în perioada dată de 

timp.   

Durata de lichidare a stocului de cauze pendinte - acest indicator compară numărul de cauze 

soluționate în timpul perioadei observate și numărul de cauze nesoluționate la sfârșitul perioadei observate. 

Rata grefieri și asistenți judiciari per judecător -  se obține din numărul de asistenți judiciari și 

grefieri raportat la numărul de judecători. 

Rata personalului non-judiciar per judecător - se obține din numărul peronalului non-judiciar 

raportat la numărul de judecători. 

Sarcina medie în cadrul instanței – acest indicator se referă în mare parte la resursele disponibile 

instanțelor și la corelarea acestora cu volumul de cauze.  

Sarcina efectiv lucrată în cadrul instanței – se obține din totalul de dosare și materiale incheiate  

raportat la numărul de judecători și raportat la 10 luni. 

Calcularea ponderii –  numărul de dosare raportat la numarul total de dosare și înmulțit cu 100% . 

Fluxul cauzelor penale, civile, economice, contravenționale, insolvabilitate, în comparație cu anii 

precedenți. 

Ca rezultat al analizei s-a constatat că pe parcursul anului 2017: 

1. Numărul dosarelor aflate în examinare în cadrul instanțelor judecătorești în anul 2017 a crescut 

comparativ cu anii precedenți. Dacă pe parcursul anului 2015 s-au aflat la examinare în total 295714 

dosare şi materiale, în anul 2016 numărul de dosare şi materiale a fost de 302460 dosare, atunci în 

anul 2017, numărul lor s-a majorat pînă la 310971 dosare şi materiale.  

 

2. Numărul total de  dosare soluţionate a crescut faţă de perioadele anilor precedenţi: 

anul 2015 – 247069 dosare soluţionate; 

anul 2016 – 248817 dosare soluţionate.  

anul 2017 – 249056 dosare soluţionate; 

 

3. Comparativ cu anii precedenţi numărul de judecători care au lucrat efectiv a fost în creștere de la 

410 judecători în anul 2015 la 418 în anul 2016, dar cu o scădere în 2017 cînd indecele a atins 

numărul de 397 judecători. 
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4. Ca rezultat al determinării Ratei de variaţie a stocului de cauze pendinte pentru perioada anului 

2017, s-a stabilit că rata de variaţie a constituit în medie 97,0%. Cu referire la Rata de variaţie a 

stocului de cauze pendinte, urmează să se ţină cont că aceasta reprezintă raportul dintre cauzele noi 

şi cauzele soluţionate în decursul perioadei raportate. Doar cazul în care rata de variaţie este mai 

mare de 100%, denotă faptul că numărul de cauze pendinte diminuează. 

 

5. Durata lichidării stocului de cauze pendinte (în zile) a constituit în medie 91 zile.  

 

6. Pe categorii de dosare, Durata lichidării stocului de cauze pendinte (Dt) și Rata de variație a stocului 

de cauze pendinte (Cr)  este următoarea: 

- pentru cauze civile      

anul 2015 –  103%  105 zile 

anul 2016 –   97% 122 zile 

anul 2017 –  94%  157 zile 

- pentru cauze comerciale/economice  

anul 2015  - 98%,    126 zile 

anul 2016 –  103%,  125 zile 

anul 2017 –  95% ,  100 zile 

 

- pentru cauze contencios administrativ  

anul 2015  –   90 % 155 zile 

anul 2016  –   98% 135 zile 

anul 2017  –  97%  140 zile  

 

- pentru cauze contravenționale 

anul 2015 -   98%   83 zile 

anul 2016 –   101 % 24  zile 

anul 2017 –  97%   87 zile  

 

- pentru cauze penale 

anul 2015 -   97%  159 zile 

anul 2016 –   98% 158 zile 

anul 2017 –  91%  190 zile 

 

- pentru cauze insolvabilitate 

anul 2015 -   83%  250 zile 

anul 2016 –   82% 300 zile 

anul 2017 –  74%  836 zile 

 

 

7. Cu referire la rata personalului judiciar şi personalului non-judiciar care a revenit judecătorilor pe 

parcursul anului 2017, a fost determinat că, raportat la 397 judecători (care au lucrat efectiv pe 

parcursul anului) au activat 867 grefieri şi asistenţi şi 909 persoane cu funcţii non-judiciare. Rata 

medie per judecător fiind de 2,18 grefieri/asistenţi şi 2,29 persoane non-judiciare. 
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8. La sfârșitul anului 2017, pendinte o perioadă mai mică de un an constituie 34564 cauze, adică 

85,99%. Cauzele pendinte o perioadă între 1an și 2 ani constituie un număr de 4574 cauze 

(11,38%). Pe rol în instanțe sunt 1058 cauze pendinte între 2 ani și 5 ani, ce constituie 2,63%.  

 

9. Conform analizei evoluției cost/cauză, costul per cauză în anul 2015 era 1399 lei, în anul 2016 era 

de 1253 lei și pentru 2017 reprezintă 1386 lei cost per cauză. 

 

10. Cu referile la judecătoriile de drept comun, din numărul total de dosare şi materiale aflate la 

examinare (253073), au fost examinate 201936 dosare, ceea ce constituie 79,79% de dosare 

examinate. Comparativ cu anii precedenţi, pe parcursul anului 2017, numărul dosarelor examinate a 

crescut faţă de anul 2015 cu 3370 dosare (în anul 2015 fiind examinate în total 198566 

dosare/materiale), iar faţă de anul 2016 cu 2837 (în anul 2016 fiind examinate în total 199099).  

✓ Sarcina medie lunară efectiv lucrată a unui judecător pe parcursul anului 2017 a constituit 

71,86 dosare.  

11. Din numărul total de dosare penale examinate pe parcursul anului 2017, cele mai multe tipuri de 

infracţiuni au fost: 

➢ Infracţiuni în domeniul transporturilor (art. 262-277 CP) – 3821 dosare încheiate; 

➢ Furtul (art. 186 CP) – 2617 dosare încheiate; 

➢ Huliganismul (art.287 CP) - 862 dosare încheiate; 

➢ Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor (art. 217 CP) – 822 dosare 

încheiate; 

➢ Escrocheria (art. 190 CP) – 704 dosare încheiate. 

 

Din pedepsele aplicate persoanelor condamnate, cel mai frecvent a fost aplicată pedeapsa - Plata 

amenzii – pentru 2482 persoane, iar suma stabilită în urma pedepsei a fost de 72235373,9 lei.  

Alte pedepse aplicate condamnaţilor au fost: 

▪ Închisoare – 2219 persoane; 

▪ Condiţionat (art. 90 CP) – 2634 persoane; 

▪ Munca neremunerată în folosul comunităţii – 2708 persoane; 

▪ Alte pedepse – 403 persoane. 

 Amînarea executării pedepsei pentru femei (art. 96 CP) a fost aplicată în privinţa a 14 persoane. 

• Încetarea proceselor a avut loc în privinţa a 3006 persoane. Achitaţi au fost – 217 persoane. 

Persoane, faţă de care au fost aplicate masuri de constrîngere cu caracter medical au fost – 

60 persoane. 

 

12. Din numărul total de dosare civile examinate pe parcursul anului 2017, cele mai multe dosare au 

fost: 

➢ Litigii privind executarea obligaţiilor – 10216 dosare; 

➢ Desfacerea căsătoriei – 9803 dosare; 

➢ Privind contestarea unor fapte juridice, care au valoare juridică – 2445 dosare; 

➢ Privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor – 2204 dosare; 
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➢ Litigii privind succesiunea – 1778 dosare; 

➢ Litigii privind drepturile de proprietate – 1190 dosare. 

➢ Litigii apărute din contracte şi operaţiuni bancare – 1022 dosare. 

 

 

13. Cele mai multe contravenţii care au fost încheiate pe parcursul anului de referinţă reprezintă 

următoarele categorii: 

 

➢ Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră – 3102 dosare; 

➢ Contravenţii militare – 2611 dosare; 

➢ Încălcarea normelor sistemului public de asigurări sociale – 1420 dosare; 

➢ Neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti – 1310 dosare; 

➢ Încălcarea normelor în construcţie – 445 dosare.  

➢ Contravenţii din domeniul transportului – 171 dosare; 

 

14. Judecătoria Comercială de Circumscripție* a examinat 209 cauze care se aflau pe rol.  

 

15. Judecătoria Militară* a examinat în anul curent 13 cauze. 

* În conformitate cu Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor 

judecătorești, Judecătoria Militară și Judecătoria Comercială de Circumscripţie și-au încheiat 

activiatatea la 01.04.2017  

 

 

AAIJ efectuiază evaluări și elaborează rapoarte statistice pentru a cunoaște în detaliu situația privind 

activitatea instanţelor judecătoreşti, indicatorii de bază care determină eficiența unei instanțe, fiind unul 

dintre actorii care participă la luarea deciziilor în acest context.  


