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INTRODUCERE
Prezentul proiect al cerințelor standard este elaborat întru implimentarea Planului de
construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru
buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr.21 din 03.03.2017, și Legii 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea
instanțelor judecătorești, în legătură cu:
- reforma structurală a instanțelor judecătorești în țară;
- modificarea exigențelor față de soluțiile arhitecturale, planimetrice și relațiile tehnologice,
specifice activității moderne a instanțelor judecătorești;
- tendința de tipizare a soluțiilor funcționale în clădirile pentru instanțele judecătorești
pentru 3 categorii principale de aceste construcții (spre exemplu pentru 25; 40 și 180
judecători).
Proiectul cerințelor standard este elaborat în temeiul CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-1012001) "Clădirile judecătoriilor raionale (orășenești)" cu aplicarea experienței internaționale
în domeniul proiectării construcțiilor date și ținând cont de rezultatele studiilor efectuate
sub conducerea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind reformarea acestor
instituții în țara noastră.
Proiectul cerințelor standard este destinat pentru detalierea unui spectru întreg de exigențe
privind securitatea umană, antiincendiară, igieno-sanitară, care sunt obligatorii pentru
aplicare de către proiectanți în documentația de proiect și devize elaborată pentru clădirile
instanțelor.
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CAPITOL 1
1.1. Domeniul de aplicare
1.1.1. Proiectul prezent se va aplica pentru toate clădirile instanțelor, care în dependență de
starea aspectului exterior, structurii de rezistență, sistemelor tehnico-edilitare și
funcționalității spațiilor interioare:
- au necesitate stringentă de reparație capitală sau extindere pe terenul actual;
- nu corespund exigențelor moderne, nu exista posibilitatea de exindere pe terenurile
actuale și se reamplasează pe alte terenuri.
1.1.2. În procesul de elaborare a proiectelor de reparare, reconstruire, extindere,
modernizare sau construire a cladirilor instanțelor judecătorești se vor utiliza reglementări
tehnice, care se referă la categoriile de clădiri administrative, publice și speciale, care sunt
conexe după funcții și parametrii de securitate edilitară, igieno-sanită, incendiară și umană
instanțelor în cauză.
1.1.3. Proiectul se va aplica în scopul întocmirii caietelor de sarcini pentru organizarea
licitațiilor publice și pentru elaborarea documentației de proiect și devize pentru
proiectarea reconstruirii, extinderii, modernizării și construirii clădirilor pentru instanțele
judecătorești. Modelul caietului de sarcini este reprezentat în Anexa A.
1.1.4. Proiectul se va aplica de persoanele fizice și juridice implicate în procesele de
concepere, proiectare, emitere a actelor permisive pentru recostruirea, extinderea,
modernizarea, construirea și avizarea documentației de proiect ale clădirilor instanțelor
judecătorești.
1.1.5 Proiectul descrie cerinţele standard minime şi medii a unei instanţe de judecată. Astfel,
pe lângă cerinţele stabilite în Proiect, ca efect a modificărilor legislative, alte modificări, în
cazurile justificate de apariţie de noi servicii şi produse, la realizarea de către prestatori a
lucrărilor de proiectare şi construcţie se pot stabili de comun acord cerinţe sporite.
1.2. Principii generale
1.2.1. Principiile generale aplicate obligatoriu pentru proiectarea lucrărilor de reparare,
reconstruire, extindere, modernizare și construire a clădirilor pentru instanțele
judecătorești sunt următoarele:
- automatizarea acțiunilor administrative și judiciare, asigurarea tehnică a transparenței
proceselor de judecată;
- asigurarea securității umane, procesuale, energetice, antiincendiare, sanitare, edilitare și
antivandal al angajaților, vizitatorilor și deținuților;
- accesibilitatea din exterior și circulația liberă în interior pentru toate categoriile de
persoane, inclusiv a celor cu dizabilități, infirmități, vulnerabilități, etc;
- respectarea procedurilor legale și crearea condițiilor necesare de audiere a tuturor
categoriilor martori și infractori, în special, a celor de vârsta minoră, care se va efectua de
către judecătorul de instrucție prin intermediul unui psihopedagog;
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- diferențierea strictă a accesului din exterior și circulației în interiorul clădirii a fluxurilor de:
a) judecători, angajați sau administrație;
b) public;
c) deținuți,
ținând cont de faptul că unicul contact vizual poate fi permis numai în sala de ședință a
instanței judecătorești;
- asigurarea nivelului necesar de confort în spațiile publice din interiorul clădirii instanței și
în încăperile, destinate deținuților, inclusiv pentru bărbați, femei și copii;
- asigurarea gradului normativ de durabilitate a elementelor de închidere în corelare cu
aspectul exterior reprezentabil al clădirii instanței, ținând cont de integrarea în spațiul
construit adiacent al orașelor și municipiilor.
1.2.2. În scopul optimizării procesului de asigurare a tuturor instanțelor judecătorești cu
clădiri moderne se recomandă elaborarea proiectelor tipizate (pentru 25; 40 și 180
judecători).
Aceste proiecte tip vor conține soluții arhitectural-constructive, planimetrice și tehnice cu
caracter flexibil și complementar, care se vor ajusta la terenuri concrete, în dependență de
parametrii teritoriali, geotehnici și nivelul de dotare edilitară a acestora.
1.2.3. Accesele în clădire se vor situa minim la o cotă de 0,15m mai sus de cotele de
sistematizare a terenului adiacent.
1.2.4. Cuprinsul, structura și procedurile de elaborare, avizare și aprobare a documentației
de proiect pentru clădirile instanțelor se vor conforma prevederilor NCM A.07.02-2012
"Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect
pentru construcții".
1.2.5. Capacitatea clădirilor pentru instanțele judecătorești (număr judecători, personal
de serviciu) se va determina prin aplicarea unor programe speciale în dependență de
numărul de dosare, aflate în examinare.
Suprafețele, amplasarea și relațiile funcționale între încăperile clădirilor pentru instanțele
judecătorești se vor prelua din prevederile CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) "Clădiri
ale judecătoriilor raionale (orășenești)".
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CAPITOL 2
2.1. Criterii de amplasare și amenajare a teritoriilor clădirilor pentru instanțele
judecătorești
2.1.1. Terenurile pentru amplasarea clădirilor noi pentru instanțele judecătorești, precum și
pentru extinderea celor existente se vor propune în conformitate cu planurile urbanistice
ale orașelor și municipiilor respective.
2.1.2. În dependență de capacitatea clădirilor pentru instanțele judecătorești suprafața
terenului alocat va varia între 0,15 - 0,40 hectare în orașe, municipii și 1,20 hectare pentru
mun. Chișinău. Acest teren se va selecta din considerentele asigurării accesibilității rutiere și
pietonale, amplasării favorabile față de alte clădiri publice și stațiile de oprire a
transportului public urban. Clădirile pentru instanțele judecătorești, datorită expresivității
arhitecturale, de regulă, se vor localiza în zonele centrale ale orașelor, municipiilor sau
sectoarelor mun. Chișinău.
2.1.3. Suprafața construită a clădirii pentru instanța judecătorească va constitui
circa 25% din suprafața terenului alocat.
2.1.4. Terenul clădirii pentru instanța judecătorească se va costitui din trei zone
principale: accesului principal comasat cu spațiul public, privată și de serviciu (securizat).
Zona publică și a accesului principal se va dota cu parcări auto, conexiuni rutiere la străzile
adiacente, pasaje pietonale largi și confortabile, trotuare, asigurate cu mobilier urban
(bănci, pergole, urne, felinare, etc.).
Pasajele pietonale și trotuarele din adiacența clădirii pentru instanța judecătorească se vor
prevedea cu dale (elemente pavaj) speciale, care vor asigura deplasarea și accesul
persoanelor cu dizabilități și vederea slabă.
Zona privată, strict diferențiată de cea publică se va situa, de regulă, în curtea clădirii,
alături de intrarea pentru judecători, personalul de serviciu și se va destina pentru
amenajarea:
- parcărilor automobilelor judecătorilor, personalului de serviciu;
- sectorului containerelor de gunoi,
precum și pentru construirea garajelor instanței.
Parcările automobilelor instanței, judecătorilor și a personalului de serviciu se pot amenaja
în spațiile subsolului sau demisolului clădirilor nouconstruite.
Sectorul containerelor de gunoi va avea înbrăcăminte rigidă (asfaltobeton sau pavaj din dale
de beton) cu bordură pe contur și acces pentru autogunoieră.
Zona privată se va proiecta pe perimetru cu îngrădire transparentă cu înălțimea maximă
1,8m.
Zona de serviciu (securizată) va conține un garaj pentru automobilul special și un acces
securizat pentru automobilele speciale cu lățimea minimă de 2,5m și îngrădirea continuă cu
înălțimea 2.5m. Îngrădirea va corespunde următoarelor condiții:
- de a evita accesul persoanelor străine în această zonă;
- de a exclude urmărirea din stradă a acțiunilor din curte.
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2.1.5. Capacitatea parcărilor auto se va calcula ținând cont de asigurarea unui loc de
automobil pentru 15 angajați. Pentru persoanele cu dizabilități se vor prevedea locuri de
parcare min 10% din capacitatea totală a parcării.
2.1.6. Plantațiile multianuale, utilizate pentru amenajarea și înverzirea terenului aferent vor
avea înălțimea maximă 1,8m pentru a respecta posibilitatea vizualizării clădirii pentru
instanța judecătorească.

2.2. Organizarea acceselor din exterior și a circulației în interiorul clădirilor pentru
instanțele judecătorești
2.2.1. Clădirile pentru instanțele judecătorești se vor proiecta ținând cont de principiul
separării fluxurilor de judecători și angajați ai instanțelor de cele ale publicului și ale
deținuților, precum și de respectarea exigențelor de acces a persoanelor cu dizabilități.
Fiecare flux va avea obligatoriu aparte acces din exterior, căi de comunicare pe orizontală și
verticală.
Accesele pe verticală se vor asigura prin intermediul scărilor și lifturilor. Lifturile pentru
orice flux nu este cale de evacuare în caz de incendiu sau calamitate naturală.
2.2.2. Pentru asigurarea circulației libere a publicului, de regulă, în zona centrală a clădirii
se va prevedea o scară largă, reprezentabilă și cel puțin două lifturi, care vor corespunde
capacității clădirii, numărului prognozat de vizitatori și exigențelor stabilite pentru circulația
persoanelor cu disabilități.
2.2.3. Circulația judecătorilor și personalului de serviciu se va asigura prin intermediul
scărilor și lifturilor, inclusiv prevăzute pentru circulația angajaților cu disabilități.
2.2.4. Circulația deținuților și gardienilor se va efectua pe o scară separată, care va uni
camerele pentru deținuți și sălile de ședințe pentru dosare penale. Accesul altor persoane la
această scară, inclusiv din angajații instanței nu va exista.
2.3. Soluțiile arhitecturale ale aspectului exterior și interior ale clădirilor pentru instanțele
judecătorești
2.3.1. Pentru evidențierea specificului clădirilor pentru instanțele judecătorești se stabilește,
referitor la aspectul exterior al acestor construcții, criteriul caracterului unicat, care se va
reflecta prin:
- combinarea a două stiluri arhitectonice opționale: neoclasic și modern, care vor
ilucida principiile simbolismului, echității și stabilității în activitatea instanțelor;
- asigurarea transparenței tuturor acțiunilor organelor de drept;
- integrarea profesionistă a construcțiilor proiectate în contextul construit al orașelor și
municipiilor.
2.3.2. În calitate de simbol al stilului neoclasic va servi un portal aparent și proeminent pe
fațada principală, constituit din următoarele elemente ale ordinului clasic doric antic
grecesc:
- stylobat, care este fundamentul pe care se instalează coloanele;
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- coloana, care se subțiază în sens ascendent și are adâncituri concave semirotunde,
numite caneluri;
- capitelul, care încununează coloana și va fi element de tranziție spre grindă
- arhitrava și friza, care constituie grinda ornamentată cu cornișe și bareliefuri.
Portalul se va alcătui din patru perechi de coloane, amplasate în modul de a asigura
accesul liber în clădirea pentru instanța judecătorească. Coloanele vor susține o friză
triunghiulară ornamentată.
2.3.3. Pentru asigurarea echilibrului compozitional și în scopul favorizării aspectului zonei
urbane, care va suporta intervenția planificată, fațadele principală și laterale se vor acoperi
preponderent cu vitralii din sticlă securizată transparentă, cu unele sectoare tonate la
nivelul elementelor structurii de rezistență. Ulterior se pot aplica fragmentar tehnologii de
protecție solară pentru a minimiza cheltuielile de întreținere în perioada caldă a anului.
Partea superioară a fațadelor se va finaliza cu o friză compusă din cornișe și bareliefuri prin
analogie cu ornamentarea portalului.
2.3.4. Soluțiile cromatice vor fi tipizate și vor respecta culorile deschise ale pietrei naturale
de calcar sau “de Cosăuți”.
2.3.5. Soclul, scările și pantele de acces în clădirea pentru instanță se vor finisa cu piatră
naturală (granit, marmură) de nuanțe întunecate.
2.3.6. Pereții interori ai încăperilor clădirilor pentru instanțele judecătorești vor avea
următoarele finisări:
- în sălile ședințelor de judecață și birourile de lucru ale judecătorilor peste stratul de
fonoizolare obligatoriu se va aplica un placaj din lemn, montată pe o carcasă, pe toată
înălțimea încăperilor. Nuanța lemnului va fi deschisă sau de culoarea nucului;
- pentru evitarea deteriorării sau murdăririi în spațiile de așteptare, comunicare și circulație
a publicului în partea inferioară până la cota 1,40 de la nivelul pardoselei, pereții se vor
placa cu piatră naturală șlefuită de nuanțe deschise. Segmentul rămas până la tavan se va
finisa cu zugrăveli din vopsele emulsionate lavabile. Culorile vopselelor se vor combina cu
nuanțele pietrei naturale;
- în alte birouri pentru administrația instanței, personalul de serviciu, procurori și avocați,
gardieni, pază, încăperile secretariatului și cancelariei, inspectorului superior de
supraveghere asupra executării hotărârilor, punctul alimentație publică, punctul medical,
camera mamă și copil pereții se vor finisa pe toată înălțimea cu zugrăveli din vopsele
emulsionate lavabile;
- în încăperile tehnice, auxiliare, pentru deținuți, parcarea subterană, ateliere, stația
termică finisările pereților vor consta din tencuieli rezistente și zugrăveli simple de culoare
albă;
- în toate grupurile sanitare pereții se vor acoperi pe toată înălțimea cu plăci de faianță.
2.3.7. Tavanele în toate încăperile grupurilor a) și b), cu excepția încăperilor tehnice,
auxiliare, pentru deținuți, parcării subterane, atelierelor, stației termice, vor fi suspendate
din materiale fonoabsorbante (gipscarton, plăci tip “Armstrong”, etc) pe o carcasa din
profile metalice rezistente la foc. În încăperile tehnice, auxiliare, pentru deținuți, parcarea
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subterană, ateliere, stația termică la tavane se vor aplica zugrăveli simple de culoare albă
peste planșee.
2.3.8. Pardoselele vor fi de următoarele tipuri:
- din piatră naturală șlefuită în spațiile de așteptare, comunicare și circulație a publicului,
inclusiv în casele scărilor, vestibuluri, holuri, coridoare, punctul alimentație publică;
- din plăci de gresie rezistentă la trafic intens în spațiile de circulație a judecătorilor,
personalului de serviciu (coridoare, casele, scărilor, vestibuluri, punctul medical);
- din plăci de gresie în încăperile tehnice, auxiliare, pentru deținuți, parcarea
subterană, ateliere, grupurile sanitare, stația termică, etc.;
- din parchet specii lemnoase tari, tratate cu lacuri rezistente la trafic intens în sali ale
ședințelor de judecată, birourile de lucru ale judecătorilor, anticamere;
- din laminat în birourile de lucru ale angajaților instanței, birouri pentru procurori și
avocați, camera mamă și copil.
2.3.9. Ușile în toate încăperile grupurilor a) și b), cu excepția încăperilor tehnice,
auxiliare, pentru deținuți, parcării subterane, atelierelor, stației termice, vor fi din lemn
natural specii tari și dimensiuni, care vor asigura accesul persoanelor cu dizabilități.
Ușile în încăperile tehnice, auxiliare, ateliere, stația termică vor fi din profile metalice cu
grad sporit de rezistență la foc.
Porțile în parcarea subterană și garajul pentru automobilul special se vor executa din
profile metalice și cu descidere automată securizată.
2.4. Soluțiile planimetrice ale clădirilor pentru instanțele judecătorești
2.4.1. În conformitate cu principiul separării fluxurilor se stabilesc trei grupuri de încăperi:
a) pentru judecători, personalul de serviciu și administrația instanței;
b) pentru public;
c) pentru deținuți și gardieni.
2.4.2. Grupul a) de încăperi se va constitui din:
- birourile de lucru ale judecătorilor (biroul președintelui instanței cu cameră de odihnă și
anticameră, birourile judecătorilor cu anticamere, biroul ajutorului președintelui
judecătoriei, birourile asistenților judiciari și grefierilor, camerele deliberări, biroul pentru
serviciul personal);
- birourile de lucru ale angajaților instanței (biroul secretariatului, biroul șefului cancelariei,
încăperile arhivei, echipei de grefieri, camera serverului, încăperea pentru echipamente
sonore si video, încăperile pentru depozitarea corpurilor delicte, armamentului și bunurilor
materiale arestate);
- încăperi tehnice și auxiliare (vestibulul cu vestiarul, încăperile pentru pază, puncte sau
spații de alimentație publică, biroul șefului de gospodărie, atelierele pentru reparație,
încăperile pentru depozitarea echipamentului și inventarului, pentru șoferi, grupurile
sanitare, camera reabilitării psihologice și stația termică).
2.4.3. Birourile de lucru ale judecătorilor se vor amplasa limitrof acceselor separate spre
sălile de judecată și în apropierea birourilor cancelariilor.
2.4.4. Grupul b) se va compune din:
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- sali ale ședințelor de judecată (pentru dosare penale și civile) cu încăperile conexe
(camera martorilor, holul în fața sălii de ședință);
- birouri pentru avocați și procurori,
- spații de comunicare și circulație (vestibuluri la parter și etaje, holurile scării și lifturilor,
coridoarele);
- birourile de serviciu (birourile relațiilor cu publicul (ghișeul unic), registratura, recepția);
- încăperi auxiliare (nodurile sanitare, vestiarele).
2.4.5. Grupul c) va include accesele, căile de circulație în clădire și camerele pentru
deținuți, încăperile pentru gardieni cu noduri sanitare separate pentru deținuți și gardieni.
2.4.6. Încăperile grupului c) se vor localiza lângă întrarea de serviciu în clădire. Se admite
amplasarea acestui grup de încăperi în nivelurile subsol sau demisol ale clădirii.
2.4.7. Birourile de lucru ale judecătorilor, angajaților instanței, casele scărilor și holurile la
fiecare nivel (etaj) se vor situa pe conturul clădirii și se vor asigura cu iluminat natural. Alte
grupuri de încăperi: sălile de ședință (selectiv), încăperile arhivei, spațiile pentru
depozitarea corpurilor delicte, armamentului și bunurilor materiale arestate, încăperile
tehnice și auxiliare) se pot localiza în interiorul volumului clădirii, pentru acestea nu este
obligatoriu iluminatul natural.
2.4.8. În conformitate cu principiile și cerințele expuse în capitolul dat se
stabilește următoarea distribuire a încăperilor pe niveluri:
- în subsol (demisol):
~ rampa de acces pentru automobilele judecătorilor și personalului de serviciu;
~ încăperile tehnice (punct termic, camere amplasare apometru, panou electic, păstrare
inventar și echipament, ateliere pentru reparație, pentru șoferi, etc.);
~ parcările pentru automobilele judecătorilor și personalului de serviciu;
~ accesul în subsol (demisol) și încăperile pentru deținuți, inclusiv grupurile sanitare pentru
aceștea;
~ casele scărilor separat pentru circulația judecătorilor, personalului de serviciu și pentru
circulația deținuților și gardienilor;
- la parter:
~ terasa de intrare din exterior, dotată cu scară și rampă de acces pentru persoane cu
dizabilitați;
~ holul intrare public;
~ culoarul securizat pentru public;
~ holul securizat intrare judecători și personal de serviciu;
~ grupul încăperilor relații cu publicul: ghișeurile, birourile registratorului, arhivarului,
responsabilului de relații cu piblicul;
~ încăperile secretariatului și cancelariei*;
~ biroul inspectorului superior de supraveghere asupra executării hotărârilor*;
~ punctul alimentație publică*;
~ punctul medical*;
~ camera mamă și copil*;
~ camera audiere minori*;
12
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~ camera pază;
~ intrarea securizată pentru aducerea deținuților
~ încăperea gardienilor;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația publicului;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația judecătorilor și personalului de serviciu;
~ casa scării pentru circulația deținuților și gardienilor;
~ grupurile sanitare pentru vizitatori, inclusiv un grup sanitar separat pentru persoanele cu
dizabilități;
~ vestiare pentru vizitatori.
* în cazul imposibilității de a fi amplasate aceste încăperi la parter, ele se pot situa la
etajul 1.
- la etajele 1 și 2:
~ culoarul securizat pentru public;
~ sălile de judecată (pentru dosare penale și civile) cu camerele pentru martori și depozite;
~ camerele deliberări;
~ birourile pentru procurori și avocați;
~ încăperile pentru echipamente sonore si video;
~ galeria pentru circulația judecătorilor;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația publicului;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația judecătorilor și personalului de serviciu;
~ casa scării pentru circulația deținuților și gardienilor;
~ grupurile sanitare pentru vizitatori, inclusiv un grup sanitar separat pentru persoanele cu
dizabilități;
- la etajul 3:
~ culoarul securizat pentru public;
~ postul de pază;
~ sălile de judecată (numai pentru dosare civile) cu camerele pentru martori și depozite;
~ camerele deliberări**;
~ sala conferințe judecători**;
~ biroul președintelui instanței cu anticameră și cameră de odihnă**;
~ încăpere pentru alimentația judecătorilor și personalului de serviciu**;
~ încăperile pentru echipamente sonore si video**;
~ galeria pentru circulația judecătorilor**;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația publicului;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația judecătorilor și personalului de serviciu**;
~ grupurile sanitare pentru vizitatori, inclusiv un grup sanitar separat pentru persoanele cu
dizabilități;
** aceste încăperi sunt destinate pentru judecători și personalul de serviciu și vor avea
acces strict limitat.
- la etajele superioare:
~ birourile pentru judecători cu încăpere pentru asistenți judiciari, grefieri și anticameră;
~ biroul ajutorului președintelui judecătoriei cu anticameră;
13
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~biroul pentru serviciul personal;
- birourile de lucru ale angajaților instanței (biroul secretariatului, biroul șefului cancelariei;
~ încăperile arhivei, serverului, încăperile pentru depozitarea corpurilor delicte,
armamentului și bunurilor materiale arestate;
- încăperile auxiliare (vestiar, birou șef de gospodărie, grupuri sanitare, inclusiv un grup
sanitar pentru persoane cu dizabilități);
~ camera reabilitării psihologice;
~ casa scării cu lifturi pentru circulația judecătorilor și personalului de serviciu.
Notă. Numărul nivelelor depinde de numărul judecătorilor planificat pentru instanță dată.
Exemple de soluții planimetrice pe niveluri în clădirile pentru instanțele judecătorești sunt
repezentate în Anexa B.
2.5. Cerințe pentru organizarea spațiilor ocupate de săli de ședință, judecători și
administrația instanței
2.5.1. Numărul sălilor ședințelor de judecată se stabilește reieșind din numărul
judecătorilor. Conform destinației sălile ședințelor de judecată se repartizează în două
categorii:
- săli pentru examinarea dosarelor penale (cu suprafața circa 60,0; 70,0; 110,0 sau în cazuri
distincte 135,0 m.p.);
- săli pentru examinarea dosarelor civile (40 sau 48 m.p.).
Raportul între categoriile sălilor ședințelor de judecată se reflectă în CP C.01.04-2007 (MSP
3.02-101-2001) "Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)".
2.5.2. Sălile ședințelor de judecată se vor amplasa ținând cont de comunicare comodă cu
birourile judecătorilor, grupul încăperilor pentru deținuți și grupul încăperilor pentru public.
În sălile de ședință se vor evidenția două zone principale: procesuală și pentru public.
Zona procesuală a sălii ședințelor de judecată pentru examinarea dosarelor penale se va
constitui din:
- subzona pentru amplasarea participanților principali ai procesului de judecată:
judecătorilor și echipei judecătorului;
- subzona pentru alți participanți ai procesului de judecată: procuror, avocați, grefier al
ședinței de judecată cu catedra pentru participanți;
- subzona pentru deținuți și gardieni.
Zona procesuală a sălii ședințelor de judecată pentru examinarea dosarelor civile va
include subzona judecătorilor și subzona pentru reclamant, reclamat, avocați și grefier al
ședinței de judecată.
2.5.3. Înălțimea nivelului (etajului) clădirii pentru instanța judecătorească se va aplica, de
regulă, minim 3,3m între cotele pardoselelor etajelor limitrofe. Pentru sălile de ședințe cu
suprafața peste 50,0m.p. se permite aplicarea înălțimii 3,6 - 4,2m între cotele pardoselelor
etajelor limitrofe. Înălțimea etajului în aceste cazuri se va adopta ținând cont de
posibilitatea organizării locurilor în pantă (cu diferențe de cote între rânduri).
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2.5.4. La sălile ședințelor de judecată se va afilia un subgrup de încăperi, compus din:
camera deliberări, camera martorilor, camera participanților la proces (avocaților și
procurorilor), holul pentru public, încăperea pentru echipamente sonore și video.
Camera deliberări se va situa limitrof zonei procesuale a sălii ședințelor de judecată și se va
dota cu o intrare separată în sală pentru judecător, prin care se va exclude contactul
acestuia cu publicul. Se va admite un alt acces în camera deliberări din zona birourilor de
lucru ale judecătorilor cu condiția izolării căilor de comunicare a judecătorilor de accesul
publicului. Camera deliberări, care va avea suprafața minimă 12,0m.p., se va asigura cu un
nod sanitar.
Camera martorilor, cu suprafața minimă 12,0m.p., va fi limitrofă sălii ședințelor de
judecată sau va comunica cu aceasta prin intermediul ecluzei sau coridorului și se va
amplasa astfel încât să asigure distanța minimă între întrarea în sala ședințelor și catedra
pentru martori.
În apropierea acestui subgrup de încăperi se vor situa:
- camera audiere minori cu suprafața 12,0-15,0m.p., amenajată în culori și mobilier, care să
dispună copiii la comunicare și dotată cu echipamente de înregistrare sonoră și video;
- sala de conferințe cu suprafața 30,0-45,0m.p. în dependență de numărul persoanelor care
vor asista la activități;
- spațiul pentru mediere judiciară, compus din trei microzone funcționale: o sală cu
suprafața 18,0-20,0m.p. pentru acomodarea a până la șase participanți, o sală cu suprafața
12,0-15,0m.p. pentru acomodarea a până la patru persoane și o încăpere pentru așteptare
cu scaune.
2.5.5. Numărul camerelor participanților la proces (avocaților și procurorilor) se va
determina din considerentele o încăpere la fiecare din partcipanții la proces pentru 2-3 săli
ale ședințelor de judecată. Suprafața fiecărei încăperi va varia între 12,0 și 60,0m.p. în
dependență de numărul participanților la proces.
2.5.6. Suprafața biroului de lucru ale unui judecător va fi minim 18,0m.p.. În încăperea
limitrofă biroului judecătorului se vor situa câte un asistent judiciar și grefier și suprafața
încăperilor se va calcula din considerentele asigurării a 8,0m.p. pentru o persoană.
2.5.7. Birourile de lucru ale angajaților instanței vor avea destinația de a amplasa
colaboratorii, care vor asigura buna funcționare a instituției.
Birourile cancelariilor se vor amplasa într-un singur bloc și vor fi de două tipuri:
- pentru dosare penale;
- pentru dosare civile.
Biroul cancelariei, care va avea suprafața reeșind din asigurarea a 8,0m.p. pentru un
colaborator, va include un spațiu pentru primirea vizitatorilor, care se separă prin barieră de
cealaltă parte a încăperii. În același bloc se va prevedea o încăpere separată cu suprafața
12,0m.p. destinată familiarizării procurorilor și avocaților cu dosare.
Arhivele vor fi de două tipuri: pentru dosare curente (cu suprafața reeșind din 4,0m.p.
pentru un judecător, dar minimă 9,0m.p.) și procese terminate (cu suprafața reeșind din
6,0m.p. pentru un judecător) și se vor situa în încăperi aparte.
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Încăperile pentru expedieri se vor amplasa în birouri diferite cu două sau mai multe locuri
de muncă. Suprafața acestei încăperi se va calcula din considerentele asigurării 6,0m.p.
pentru o persoană.
Echipamentul de imprimare și multiplicare se va instala într-o încăpere separată cu
suprafața minimă 12,0m.p..
Suprafețele încăperilor pentru depozitarea corpurilor delicte, armamentului și bunurilor
materiale arestate se vor calcula în dependență de numărul sălilor ședințelor de judecată
pentru examinarea dosarelor penale, dar nu vor fi mai mici de respectiv 18,0 și 10,0m.p..
Aria bibliotecii de literatură juridică va fi minim 40,0m.p., limitrof se va amplasa biroul
responsabilului de fondul bibliotecar cu suprafața de 12,0m.p..
2.6. Cerințe pentru spațiile ocupate de serviciile auxiliare
2.6.1. Blocul încăperilor auxiliare și de serviciu este destinat pentru a crea condiții
favorabile pentru personalul, care asigură șederea confortabilă și activitatea eficientă a
judecătorilor, angajaților și vizitatorilor instanței judecătorești.
2.6.2. Suprafeța vestibulului se va calcula în dependență de numărul scriptic al personalului
instanței judecătorești și din considerentele asigurării 0,22m.p. pentru fiecare colaborator.
2.6.3. În clădirile pentru instanțele judecătorești se prevăd puncte alimetație publică din
considerentele unui loc în sală pentru 4-5 colaboratori. Suprafețele încăperilor auxiliare ale
cafenelei și nivelul de echipare a acestora se vor determina în corespundere cu normele de
proiectare ale întreprinderilor de alimentație publică.
2.6.4. Încaperile pentru reabilitarea psihologică a colaboratorilor, cu suprafața totală
minim 24,0m.p., se vor amplasa în zonele cele mai retrase de vizitatori ai instanței
judecătorești și mai departe de magistralele rutiere. Componența acestor spații se vor
determina prin aplicarea normelor pentru clădirile publice și administrative.
2.6.5. Pentru asigurarea condițiilor optime de întreținere a clădirilor pentru instanțele
judecătorești se vor prevedea încăperi de gospodărire și depozitare. Destinația și
suprafețele acestora vor fi următoarele:
- camera șefului de gospodărie - 18,0m.p.;
- atelierul de tâmplărie - 36,0m.p.;
- atelierul de lăcătușărie (reparație echipamente electromecanice) - 36,0m.p.;
- depozite, total - 36,0m.p..
2.6.6. Încăperile pentru paza clădirii se vor amplasa în apropierea întrării principale. Acest
subgrup de spații se va compune din: birou pentru componența pazei, birou pentru șeful
pazei și ajutorii săi, cameră pentru alimentație și un nod sanitar. Suprafața totală a acestui
subgrup de încăperi va fi de circa 40,0m.p..
2.6.7. În centrul sarcinilor sistemului computerizat intern se va prevedea obligatoriu
o încăpere pentru instalarea serverului, care va avea un regim special de acces, securizare,
întreținere și protecție contra incendiilor.
2.6.8. Nodurile sanitare pentru judecători și colaboratorii instanței se vor prevedea la
fiecare etaj. Acest nod sanitar se va compune din grup sanitar femei, grup sanitar bărbați,
grup sanitar persoane cu dizabilități și o încăpere pentru dereticătoare.
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2.6.9. Pentru personalul de deservire a infrastructurii tehnico-edilitare a clădirii instanței se
va organiza un vestiar cu o încăpere, dotată cu lavoar și cameră de duș, suprafața căruia se
va determina reeșind din asigurarea 1,2m.p. pentru o persoană.
2.7. Cerințe pentru organizarea spațiilor publice
2.7.1. Suprafața vestibulului aferent întrării principale pentru public se va calcula din
considerentele asigurării 0,22m.p. pentru fiecare loc în toate sălile ședințelor de judecată.
Se va admite amenajarea vestiarului pentru public, care se determina similar ținând cont
de suma locurilor în sălile ședințelor de judecată.
2.7.2. Pentru public se vor prevedea încăperi pentru așteptare cu o suprafață calculată din
considerentele 0.3m.p. pentru fiecare loc din sala ședințelor de judecată. În calitate de
acestea se pot utiliza coridoarele și holurile limitrofe acestora, concomitent, în gabaritele lor
se va calcula spațiul necesar pentru instalarea scaunelor.
2.7.3. Numărul lifturilor pentru public se va adopta în temeiul calculelor respective, dar, de
regulă, vor fi minim două, din care unul va avea adâncimea 2,1m și se va destina circulației
persoanelor cu dizabilități. Distanța de la cea mai îndepărtată usă până la usa liftului va fi
maxim 60m.
2.7.4. Ieșirile din lifturi se vor proiecta prin holurile lifturilor. Lățimea holului liftului va fi
minim 2,5m.
2.7.5. La nivelurile (etajele) inferioare se va amenaja punctul medical cu suprafața totală
24,0m.p., compus din 2 încăperi: biroul medicului și sala de investigații/proceduri, care se va
dota cu sisteme de apă și canalizare.
2.7.6. În apropierea camerei audiere minori și a grupurilor sanitare se va amplasa camera
mamă și copil cu suprafața minimă 12,0m.p., care se va asigura cu echipamente și dotări de
apă și canalizare.
2.7.8. Numărul și suprafața nodurilor sanitare pentru public se va stabili prin calcule în
dependență de suma locurilor în sălile ședințelor de judecată, din considerentele unui grup
sanitar, dotat cu vas de closet și lavoar, pentru 25 persoane, indiferent de sex. La fiecare
etaj se va prevedea un nod sanitar pentru persoanele cu dizabilități.
2.8. Cerințe pentru primirea, deținerea și circulația inculpaților în interiorul clădirilor
pentru instanțele judecătorești
2.8.1. Caile de circulație a deținuților și gardienilor în interiorul clădirii pentru instanța
ludecătorescă sunt următoarele:
- din automobilul special se accesează în clădire prin intrare separată și prin coridor agung în
camera pentru deținuți;
- din camera pentru deținuți se ajunge în sala ședințelor de judecată, care se dotează cu un
spațiu limitat de o fâșie cu înălțimea 1,60m din sticlă transparentă, securizată și rezistentă la
acțiuni mecanice;
- în ordinea inversată se face returul spre camera pentru deținuți și automobilul special.
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2.8.2. Numărul camerelor pentru deținuți se va calcula conform asigurării a 3 camere
pentru fiecare sală a ședințelor de judecată pentru examinarea dosarelor penale. Suprafața
unei camere va fi de 4,0m.p..Numărul de camere se poate majora pentru a asigura
amplasarea separată a bărbaților, femeilor, minorilor și a persoanelor, cărore li se interzice
comunicarea.
Fiecare cameră se va proiecta pentru maxim 3-4 deținuți cu pereți din zidărie de cărămidă
cu grosimea 38cm fără proeminențe. Planul camerei va asigura urmărirea acesteia din
coridor prin intermediul unui orificiu de formă ovală, executat în tablia ușii pe centru la
înalțimea 1,65-1,70m. Ușile camerelor pentru deținuți se vor executa din metal, având
dimensiunile tăbliei 1,90x0,75m. Bălămălile ușilor se vor monta în partea stângă a tocului cu
deschidere în direcția coridorului. Unghiul de deschidere a ușii va prevedea intrarea (ieșirea)
concomitentă numai a unei singure persoane (unghiul de deschidere va fi 30-35 grade), în
care scop în coridor se va monta un limitator.
În uși, la înălțimea 1,30-1,45m, se va executa o ferestruică cu dimensiunile 0,15-0,20m, care
se va deschide în direcția coridorului și se va dota cu zăvor.
În camerele pentru deţinuţi se vor monta scaune din carcasă de metal căptuşite cu scânduri
groase, compacte, fără interspaţiu şi prinse cu siguranţă.
Înălţimea scaunelor de la pardosea trebuie să fie de minim 0,5 m, în partea opusă de uşă.
Ţeava sistemului de încălzire se va monta în colţul de jos al celulelor, sub scaune.
Se vor instala deasemenea grupuri sanitare bine ventilate cu vas de closet şi lavoar separat
de cabina grupului. Lavoarul se va confecţiona din metal cu colţuri rotungite și se va
prinde în perete şi podea.
Grupul sanitar nu va avea fereastră. Lângă grupul sanitar se va amenaja o încăpere ventilată
corespunzător și destinată pentru fumuar, fără scaune.
2.8.3. Încăperile pentru întrevederi cu avocații, care vor avea suprafața minimă
12,0m.p., se vor dota cu o masă de toată lungimea încăperii și lățimea mimimă 1,0m. La
mijlocul mesei se va monta o barieră cu înălțimea 0,20m. În partea inferioară masa se
consolidează cu un grilaj din profile metalice de la pardosea până la blat. Pe ambele părți ale
mesei se vor monta două scaune, pentru avocat și în partea opusă pentru deținut, care se
execută și se prinde analogic scaunului descris în punctul precedent.
Ușa în īncăpere se va dota cu un vizor cu dimensiunile 020x0,30m, amplasat la înălțimea
1,40m de la pardosea.
2.8.4. În fața camerelor pentru deținuți se va instala postul santinelei, care se va dota cu
masă și scaun.
2.8.5. Camera gardienelor, suprafața căreia va varia între 12,0 și 18,0m.p. în dependență de
numărul camerelor pentru deținuți, se va amenaja cu scaune lângă perete, masă în mijlocul
încăperii, cuier în două nivele pe perete și se va dota cu telefon intern, trusă medicală.
Sistemul de iluminare se va înzestra cu un panou comun de conectare/deconectare a
curentului electric și câte un întrerupător din partea exterioară a fiecărei încăperi pentru
dețuinuți.
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CAPITOL 3
3.1. Exigențe tehnice generale
3.1.1. Documentația de proiect pentru clădirile instanțelor judecătorești se va elabora în
conformitate cu prevederile NCM A.07.02-2012 "Procedura de elaborare, avizare, aprobare
și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții" și în corespundere cu
categoria de importanță a construcției proiectate.
3.1.2. Ținând cont de semnificația, importanța în structura urbană și amplasarea selectă a
clădirilor pentru instanțele judecătorești, precum și de dotarea specială a acestora, în
devizele întocmite se vor prevedea costuri suplimentare, care vor acoperi cheltuielile pentru
soluționarea aspectelor listate.
3.1.3. Documentația de proiect a clădirilor pentru instanțele judecătorești va conține
subcompartimentul "Eficiența energetică a soluțiilor proiectului", prin care se vor soluționa
problemele de:
- asigurare a protecției termice eficiente a construcțiilor proiectate în conformitate cu
exigențele normative în vigoare;
- reducerea consumului de energie electrică și termică a utilajelor și echpamentelor
propuse;
- sporirea eficienței surselor de alimentare cu energie electrică și termică.
3.2. Soluții pentru structura de rezistență și materialele de zidărie și închidere
3.2.1. Compartimentul "Soluțiile arhitectural-constructive" va conține:
- date ale studiilor topografice, prospecțiunilor geotehnice (hidrologice, după caz), inclusiv
indici privind seismicitatea, tasabilitatea și structura solurilor;
- soluții și indici principali ai planului general, ai lucrărilor de consolidare a terenului, ai
amenajării teritoriului aferent;
- argumentarea soluțiilor arhitectonice aplicate în legătură cu caracterul unicat, simbolic,
transparent, echitabil și convingător al clădirilor pentru instanțele judecătorești;
- soluții de protejare a monumentelor de istorie și cultură, în caz dacă instanțele
judecătorești se localizează în acestea;
- soluții planimetrice, volumetrice și constructive, inclusiv argumente de conformare a
acestor soluții exigențelor normative în vigoare și caietului de sarcini, aprobat de beneficiar;
- măsuri de protecție a angajaților și vizitatorilor instanței din punct de vedere al asigurării
securității vitale, sanitaro-igienice, antiincendiare, precum și al evacuării în cazuri de
incendii sau solicitări seismice;
- soluții de asigurare a acesului și circulației libere a persoanelor cu dizabilitați;
- justificarea nomenclatorului tuturor categoriilor de încăperi (principale, de serviciu,
auxiliare, etc.);
- soluții de finisare a încăperilor, propuneri de design interior pentru spațiile reprezentabile
ale clădirilor pentru instanțele judecătorești.
3.2.2. Compartimentul "Soluțiile arhitectural-constructive" va conține obligatoriu:
- calculele elementelor constructive și ale structurii de rezistență;
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- schema și modelul de calcul al structurii de rezistență și recomandări pentru determinarea
soluțiilor constructive.
3.2.3. Materialele de zidărie și închidere vor corespunde următoarelor criterii de:
- durabilitate în timp, rezistență la factorii de risc natural (furtuni, ploi abundente, înzăpeziri
și solicitări seismice);
- reprezentativitate din motivele statutului clădirii pentru instanța judecătorească și
amplasării în zonele centrale ale orașelor și municipiilor;
- eficiență energetică pentru a obține economie în procesul exploatării;
- rezistență la eventualele spargeri, în care scop se vor aplica la fațade bare sau lamele de
metal și sticlă rezistentă, în special, la primele două etaje inferioare.
3.2.4. Terenul aferent și fațadele limitrofe magistralelor urbane se vor dota cu iluminare
nocturnă și indicatoare de accese și parcare.
3.2.5. În calitate de materiale de închidere (zidărie) la etajele inferioare se vor utiliza
blocuri de piatră de calcar sau cărămidă plină pentru a asigura aplicarea ulterioară la fațade
a plăcilor de piatră naturală (marmură, granit, klinker sau o combinație a acestora).
3.3. Soluții pentru infrastructura tehnico-edilitară
3.3.1. Sistemele tehnico-edilitare ale clădirilor pentru instanțele judecătorești se vor
proiecta în corespundere cu condițiile de securitate stabilite în documentele normative
respective și în instrucțiunile elaborate de producătorii echipamentelor.
Concomitent:
- la temperatura de peste 70 grade C a suprafețelor aparatelor și a rețelelor de încălzire din
sistemul de termoficare se prevăd măsuri de excludere a contactului cu consumator;
- temperatura aerului cald la distanța de 10cm de la gura de ieșire a aparatelor e încălzire nu
va depăși 70 grade C;
- temperatura apei calde în sistemul de alimentare cu apă caldă nu va depăși 60 grade C.
3.3.2. Încăperile cu panourile de distribuție a rețelelor se vor amplasa și dota în
conformitate cu documentele normative în vigoare.
3.3.3. Ținând cont de zona seismică, care acoperă integral teritoriul țării, echipamentele,
utilajele și dispozitivele, ale căror deplasare poate produce incendii sau explozii, se vor fixa
rigid.
3.3.4. Docimentația de proiect a clădirilor pentru instanțele judecătorești va conține soluții
pentru sistemele de automatizare și dispecerizare a proceselor de administrare și
reglementare a sistemelor edilitare, date privind utilajul tehnico-edilitar generator de
substanțe nocive și echipamentele de eliminare a acestora.
3.3.5. Sistemele infrastructurii tehnico-edilitare ale clădirilor pentru instanțele judecătorești
se vor proiecta conform documentelor normative în vigoare.
3.3.6. În caietul de sarcini, la opinia beneficiarului, se poate indica necesitatea executării
rețelei locale de calculatoare (integre sau fragmentare).
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3.3.1. Sisteme de alimentare cu apă rece
3.3.1.1. Sursă de apă pentru utilizare în calitate de apă potabilă, tehnică sau pentru
stingerea incendiilor vor fi rețelele respective orășenești, racordarea la care se va efectua în
temeiul avizului respectiv emis de furnizorul de utilitate..
3.3.1.2. Rețeaua de apă potabilă se va executa separat în interiorul clădirii. La punctul inițial
de distribuție se va instala un filtru cu capacitatea care va asigura consumul necesar de apă
potabilă.
3.3.1.3. Rețeaua de apă pentru stingerea incendiului va avea branșament la fiecare etaj,
care se va dota cu echipamentele necesare.
3.3.2. Sisteme de alimentare cu agent termic și apă caldă
3.3.2.1. Parametrii microclimei în spațiile clădirii se vor adopta conform prevederilor GOST
30404. Concomitent, pentru perioada rece a anului se vor aplica parametrii optimi de
microclimă, pentru perioada caldă a anului se vor selecta parametrii admisibili de
micriclimă.
3.3.2.2. În calitate de sursă a agentului termic pentru încălzirea clădirilor pentru instanțele
judecătorești pot fi:
- stațiile termice autonome în orașele și municipiile, în care nu există sisteme centralizate de
termoficare;
- rețelele orășenești, în localitățile urbane în care acestea funcționează, temei pentru
racordare la ele va fi avizul respectiv emis de furnizorul de utilitate.
3.3.2.3. În cazul lipsei sistemelor centralizate de apă fierbinte se va admite instalarea
încălzitoarelor electrice sau utilizarea apei preparate în stațiile termice autonome.
3.3.3. Sisteme de canalizare menajeră și pluvială
3.3.3.1. Sistemele interioare de canalizare menajeră din clădirea pentru instanța
judecătorească se vor racorda la rețelele respective orășenești în temeiul unui aviz emis de
furnizorul de utilitate.
3.3.3.2. Ținând cont de faptul, că capacitățile planificate ale instanțelor judecătorești prevăd
clădiri cu regimul de înâlțime peste 5 etaje, sistemul de evacuare a apelor pluviale va fi
localizat în interiorul clădirii. În partea superioară a sistemul la conexiune cu acoperișul se
vor instala dispozitive electrice pentru încălzirea gurilor de canal în perioada rece a anului.
3.3.3.3. Evacuarea apelor pluviale se va efectua prin țevi în spațiile subterane spre rețelele
magustrale pentru a se preveni pătrunderea impurităților și blocajul sistemelor respective
orășenești.
3.3.4. Sisteme de asigurare cu energie electrică
3.3.4.1. Sistemele de asigurare cu energie electrică în interiorul clădirii și pe teritoriul
aferent se vor racorda la rețelele respective orășenești în temeiul unui aviz emis de
furnizorul de utilitate.
3.3.4.2. Documentația de proiect pentru aceste sisteme va conține informația despre:
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- caracteristica surselor de alimentare cu energie electrică și argumentarea schemei
selectate de alimentare cu energie electrică;
- soluții privind asigurarea cu energie electrică în regim normal și de avarie;
- soluții privind sursele suplimentare și de rezervă a energiei electrice.
3.3.4.3. În caietul de sarcini, la opinia beneficiarului, se poate prevedea montarea
unui generator de rezervă pentru cazuri de urgență și a unui reglator, care va asigura
alimentarea echilibrată și constantă a clădirii pentru instanța judecătorească.
3.3.4.4. În clădirile pentru instanța judecătorească sistemul de cabluri de distribuire se va
monta în canale flexibile și accesibile. Numărul de prize se va mări față de cel normativ
pentru a asigura cu două conexiuni fiecare loc de muncă și, suplimentar, după caz
imprimantele, copiatoarele sau alt echipament necesar în exercitarea funcțiilor de serviciu.
3.3.4.5. În scopul creării unei imagini unicate a clădirii pentru sistemele interioare de
iluminare se vor prevedea instalații pentru funcționare autonomă în regim de noapte.
3.3.5. Sisteme de ventilare și climatizare
3.3.5.1. În clădirile pentru instanțele judecătorești se vor proiecta tehnologii de control
climatic, care vor acoperi întrega clădire. În zonele deosebit de călduroase sau în cele
suprasolicitate de angajați și vizitatori se va ține cont de instalarea sistemelor de climatizare
și/sau sisteme speciale de ventilație încorporate.
3.3.5.2. Ținând cont de necesitatea promovării eficienței energetice, documentația de
proiect la compartimentul dat va conține argumentări pentru varianta selectată a
sistemelor de ventilare și climatizare.
3.3.5.3. Sălile ședințelor judecătorești și alte încăperi, care sunt utilizate epizodic, vor
avea dispozitive de conectare/deconectare pentru a aduce rapid temperatura în aceste
spații la valoarea solicitată prin răcire sau încălzire.
3.3.6. Sisteme de securitate antiincendiară
3.3.6.1. Documentația de proiect pentru clădirile instanțelor judecătorești va conține:
- descrierea sistemului de securitate antincendiară;
- argumentarea amplasării construcției față de vecinătăți;
- prezentarea soluțiilor privind sistemul exterior de alimentare cu apă, căile de acces rutier
pentru autospeciale, structura de rezistență, planimetria încăperilor și gradul de rezistență
la foc;
- lista măsurilor și soluțiilor pentru asigurarea securității antiincendiare a oamenilor și
echipelor de pompieri în cazul incendiului;
- argumentarea măsurilor de protecție contra incendiului, de informare și administrare a
procesului de evacuare a persoanelor în caz de incendiu;
- date despre sistemele de protecție și stingere a incendiilor (semnalizarea automată a
incendiilor, instalațiile automate de stingere a incendiilor, apeductul antiincendiar, sisteme
de evacuare a fumului, etc.);
- calculul riscurilor de incendiu, pericolului pentru viața persoanelor, eventualelor distrugeri
ale patrimoniului.
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3.3.6.2. Clădirea pentru instanța judecătorească se va dota cu sisteme de alarmă, iluminare
specială și indicatoare pentru căile de evacuare.
3.3.6.3. Încăperile su destinație specială (arhiva, încăperile pentru depozitarea corpurilor
delicte, armamentului și bunurilor materiale arestate, camera serverului) se vor asigura
cu sisteme speciale de ventilare antifum, uși și materiale de finisare rezistente la foc.
3.3.7. Sisteme de securitate umană
3.3.7.1. Întrările în sălile ședințelor de judecată se vor dota cu detectoare de metale.
3.3.7.2. Golurile de fereastră în sălile ședințelor de judecată, camerele de conciliere,
încăperile pentru gardieni, camerele pentru deținuți, coridoarele și casele scărilor destinate
circulației deținuților se vor îngrădi cu gratii de metal.
3.3.7.3. În sălile ședințelor judiciare pentru examinarea dosarelor penale se va organiza o
zonă izolată pentru amplasarea deținuților, care va avea dimensiunile 1,0x4,0m sau
2,0x4,0m în dependență de numărul acestora. Acest spațiu va fi limitat de o fâșie cu
înălțimea 1,60m din sticlă transparentă, securizată și rezistentă la acțiuni mecanice;
3.3.7.4. În scopul izolării fonice a pereților și ușilor birourilor judecătorilor, camerelor
pentru martori se vor aplica în acestea uși duble și materiale fonoizolante pentru finisarea
pereților.
3.3.7.5. În birourile destinate pentru contact cu vizitatorii, zona vizitatorilor se va
separa prin barieră sau perete despărțitor cu fereastră de cealaltă parte a încăperii.
Concomitent, se recomandă ca locurile de muncă ale angajaților să fie inaccesibile pentru
vizitatori.

3.3.8. Sisteme audio-vizuale și computerizate
3.3.8.1. Clădirile pentru instanțele judecătorești se vor dota cu sisteme de ceasoficare,
semnalizare sonoră și supraveghere video. Lista încăperilor și condițiile de asigurare cu
aceste sisteme vor corespunde prevederilor CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) "Clădiri
ale judecătoriilor raionale (orășenești)".
3.3.8.2. Întrările în sălile ședințelor de judecată se vor proiecta cu panouri electrice cu
inscripția "LINIȘTE! DERULEAZĂ ȘEDINȚA DE JUDECATĂ", care se va monta, de regulă,
deasupra golului de ușă.
3.3.8.3. Încăperile pazei clădirii vor avea legătură telefonică directă cu sectorul apropiat de
poliție.
3.3.8.4. Sistemele de supraveghere video se vor instala în toate sălile ședințelor de
judecată, vestibulurile, holurile, coridoarele, casele scărilor, pe tor parcursul circulației
deținuților de la automobilul special prin camerele pentru deținuți spre sala de ședințe, pe
toate fațadele clădirii pentru instanța judecătorească și pe perimetrul teritoriului aferent.
3.3.8.5. Clădirile pentru instanțele judecătorești se vor dota cu sisteme computerizate
interne, care vor avea gradul necesar de securizare. Concomitent, se va prevedea srtuctura
și echipamentul necesar pentru menținerea Sistemului infomațional judiciar.
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CAPITOL 4
Lista actelor legislative, actelor și documentelor normative de referință
1. Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010,
publicată în Monitorul Oficial nr. 155-158 din 03.09.2010
2. Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 02.02.1996, publicată în Monitorul
Oficial nr. 25 din 25.04.1996
3. Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a
clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a
sistemului instanţelor judecătoreşti aprobat
4. Legea privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76 din 21.04.2016.
5. Hotărîrea Guvernului Nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității
construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 49-50 din 25.07.1996
6. Ghid practic în construcții. Clădirile judecătoriilor raionale (orășenești). CP C.01.04-2007
(MSP 3.02-101- 2001), Chișinău, 2007
7. Normativ în construcții. Clădiri administrative. Norme de proiectare (NCM C.01.04-2005),
Chișinău, 2005
8. NCM L.01.01-2012 “Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, publicat
în Monitorul Oficial nr. 60-63 din 22.03.2013
9. NCM A.07.02-2012 "Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al
documentației de proiect pentru construcții".
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CAPITOL 5
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(Programul Preliminar de Țară al „Fondului Provocările Mileniului”)
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instanțelor judecătorești din Macedonia, 2007
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8. Raportul de evaluare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova, Chișinău, 2012
9. Studiu privind practica finanțării sistemului judecătoresc din ultimii ani, luînd în
considerare practicile internaționale în domeniul finanțării sistemului judecătoresc,
Chișinău, 2013
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proceselor, Raport privind studiul finanțat de Consiliul Australian de Cercetare, septembrie,
2014
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Anexa A
Conţinutul Caietului de sarcini pentru proiectarea clădirii pentru intanța judecătorească
1. Denumirea construcției proiectate, beneficiarul și amplasamentul
2. Temeiul proiectării
3. Tipul construcției (tip lucrări: reparație, reconstrucție, modernizare, extindere sau
construcție nouă, necesitatea efectuării expertizei tehnice)
4. Fazele de proiectare
5. Modul de proiectare (elaborarea variantelor și organizarea licitațiilor)
6. Condiții speciale privind construirea și regimul economic
7. Indicii tehnico-economici principali (suprafața terenului alocat, număr judecători,
gabaritele și regimul de înălțimi, suprafața totală planificată)
8. Exigențe privind soluțiile arhitectural-planimetrice ale clădirii, zonarea funcțională,
destinația încăperilor, relațiile între grupuri de încăperi, distrubuirea diferitor fluxuri
9. Exidențe față de:
- soluțile constructive, materialele structurii portante și elementele de închidere;
- asigurarea eficienței energetice a clădirii;
- asigurarea accesului liber și funcționalității persoanelor cu dizabilități;
- amenajarea teritoriului aferent cu trotuare, terase, elemente de mobilier urban
10. Cerințe față de conexiune la rețeaua stradală existentă și stațiile transportului public
urban
11. Cerințe față de sistemele tehnico-edilitare interioare și exterioare
12. Cerințe față de lucrările de organizare a șantierului
13. Lista materialelor transmise de beneficiar (studiul topografic, prospecțiuni geotehnice,
condiții de racordare la infrastructura edilitară urbană, etc.)
14. Cerințe speciale față de elaboratorul proiectului

26

"Proiectul cerințelor standard a unei instanțe judecătorești pentru Republica Moldova"

Supliment la Caietul de sarcini pentru proiectarea clădirii pentru intanța judecătorească
La Caietul de sarcini beneficiarul anexează și prezintă instituției de proiectare materialele
indicate în pct.13 al conținutului Caietului de sarcini și următoarele documente:
- decizia autorităţii publice locale privind alocarea terenului pentru amplasarea obiectivului;
- certificatul de urbanism pentru proiectare;
- materialele din proiectul aprobat referitoare la sistematizarea terenului de construcţii;
- materialele de ridicare topografică a terenului de construcţii şi datele prospecţiunilor
geotehnice;
- materialele referitoare la starea actuală a spaţiilor verzi;
- avizele, concluziile şi materialele rezultate din examinarea elementelor de construcţii a
clădirilor și construcţiilor existente;
- materialele privind inventarierea, procese verbale de apreciere a valorii şi deciziile
autorităţilor publice locale referitoare la demolări şi caracterul compensaţiilor pentru
clădirile şi construcţiile demolate;
- informaţiile privind reţelele tehnice şi comunicaţiile supraterane şi subterane;
- condiţiile tehnice de racordare a obiectivului proiectat la sursele de utilități, reţelele
tehnice şi comunicaţii;
- informaţiile privind starea mediului înconjurător, gradul de comfort pentru populaţie,
despre obiectele tehnogene din vecinătatea construcţiei proiectate, precum şi despre
zonele de acţiune a acestor obiecte în situaţii de avarii posibile;
- alte materiale.
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Anexa B
Exemple de soluții planimetrice pe niveluri în clădirile pentru instanțele judecătorești
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