
LISTA DEFICIEN ELOR I  PROPUNERILE DE SOLU IONARE AȚ Ș Ț
CAREN ELOR  PORTALULUI  NA IONAL  AL  INSTAN ELOR  DEȚ Ț Ț
JUDECATĂ

Deficien e/propuneri  de  îmbunătă ire  a  paginilor  web  a  instan elorț ț ț
judecătore ti raportate de avoca i i publicul larg:ș ț ș

Notă: Lista sintetizată de propuneri nu con ine întrebările utilizatorilor ce inț ț
de  modul  de  utilizare/  căutare  a  informa iei  pe  PNIJ  i  nici  de  modul  deț ș
depersonalizare a hotărîrilor judecătore ti - ac iune care se efectuează nemijlocit deș ț
instan a de judecată, iar în cazul unor neconcordan e problema putînd fi rezolvată deț ț
echipa judecătorului. 

1. Motorul de căutare să fie asemănător cu cel utilizat pe pagina web a CSJ.

Solu ie:ț  Motorul  de  căutare  PNIJ  permite  căutarea  analitică  după  criteriul
”Denumirea dosarului”, ceea ce prezumă posibilitatea căutării cu indicarea în
cîmpul  respectiv a unei sau a mai multor litere din denumirea unui dosar. De
asemenea, motorul de căutare PNIJ la fel ca i motorul disponibil pe pagina webș
a CSJ permite căutarea dosarelor după tip (penal, civil, contraven ional). În cazulț
în care utilizatorii PNIJ au i alte propuneri la subiectul discutat vă invităm să leș
prezenta i la adresa ț aaij@justice.gov.md .

2. Se  propune  ca  motorul  de  căutare  să  aibă  interfa a  similară  cu  cel  disponibil  peț
portalul Ucrainei.

Solu ie:  ț Interfa a motorului  de căutare a PNIJ este asemănătoare cu interfa aț ț
motorului de căutare disponibil pe portalul Ucrainei i bara de instrumente la felș
are multe tangen e cu PNIJ.ț
În cazul în care utilizatorii PNIJ au anumite concretizări la subiectul discutat vă
invităm să le prezenta i la adresa ț aaij@justice.gov.md .

3. Să fie  păstrată  i  restabilită  informaţia con inută  la  rubrica  “Agenda şedinţelor”  iș ț ș
după finisarea examinării dosarului.

Solu ie: ț Rezolvarea problemei ine de necesitatea modificării/completării textuluiț
art. 4 alin. 1, pct. (e) din Legea nr. 133/2011 privind protec ia datelor cu caracterț
personal, care lasă loc de interpretare în acest context.

4. Căutarea dosarelor să fie posibilă după judecător.

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

5. Căutarea dosarelor se propune să fie posibilă după numărul manual.

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

mailto:aaij@justice.gov.md
mailto:aaij@justice.gov.md


6. La rubrica ”Agenda şedinţelor” să fie  indicată men iunea (cu sau fără participareaț
părţilor).

Solu ie:  ț Rubrica  ”Agenda  edin elor”  con ine  un  astfel  de  rezultat.  Totodată,ș ț ț
comunicăm că func ionalitatea respectivă se află în curs de îmbunătă ire.ț ț

7. Să fie afi ate în ordine cronologică datele în rubricile ”Agenda edin elor”, ”Hotărîrileș ș ț
instan ei”, ”Încheierile instan ei”, ”Cereri i dosare pendinte”. ț ț ș

Solu ie: ț Propunerea a fost realizată. În cadrul evenimentului s-a propus afi areaș
în ordine cronologică a hotărîrilor instan ei în dependen ă de data în care au fostț ț
pronun ate. Astfel, propunerea respectivă urmează a fi realizată.ț

8. Motorul de căutare nu recunoa te diacriticele de fiecare dată, or anterior s-a solicitatș
căutarea să fie posibilă după diacritice.

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată.ț

9. Ordinea, denumirea i numărul rubricilor din bara de instrumente nu este uniformă înș
toate instan ele i la toate meniurile; Propunem ca acestea să fie aranjate uniform laț ș
toate instan ele i consecutiv într-un singur rînd, precum i denumite uniform.ț ș ș

Solu ie:  ț Cerin a  a  fost  realizată  pentru  rubricile  motorului  de  căutare.ț
Propunerea în privin a barei de instrumente din partea de sus a paginii se află înț
curs de realizare.

10. Se  propune  crearea  unei  rubrici  separate  pentru  cereri  trimise  la  CEDO  (link  –
https://www.echr.coe.int).

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

11. Documentul generat în format pdf  la căutarea încheierilor/hotărîrilor să fie redenumit
în “Rezultat”.

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată. Rubrica a fost redenumită în ”Act judecătoresc”ț
pentru rezultatele rubricilor ”Hotărîrile instan ei”, ”Încheierile instan ei” i înț ț ș
”Informa ie” pentru rezultatele celorlalte rubrici.ț

12. Mic orarea  pozei  principale  i  ridicarea  rubricilor  ”Agenda edin elor”,  ”Hotărîrileș ș ș ț
instan ei”,  ”Noută i”, etc. pentru a fi posibilă vizualizarea de publicul larg la accesareț ț
a tuturor instrumentelor disponibile pe portal.

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată.ț

13. Rapoartele statistice trebuie să fie afi ate în ordine cronologică.ș

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț
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14. Linia fierbinte la Judecătoria Chi inău de la rubrica ”Transparen ă” trebuie să con inăș ț ț
informa ia de redirec ionare la pagina web a CNA.ț ț

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

15. Asigurarea vizualizării func iilor vacante direct  de pe pagina web cariere.gov.md.ț

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

16. Informa ia generată  în meniul ”Cereri i dosare pendinte” con ine doar dosare darț ș ț
trebuie să incorporeze i cererile civile aflate pe rolul instan elor.ș ț

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată.ț

17.  Portalul  rulează  cu  întîrziere  la  căutare  în  meniul  ”Cereri  i  dosareș
pendinte”.

Solu ie: ț Problema a fost rezolvată.

18.  Nu  toate  imaginile  încărcate  de  administratorii  paginilor  web  din  instan e  pot  fiț
vizualizate.

   Solu ie: ț Cerin a ine nemijlocit de formatul i modalitatea plasării pe portal aț ț ș
imaginilor  de  către  instan ele  judecătore ti.  Astfel,  problema  urmează  a  fiț ș
rezolvată  prin  oferirea  de  către  AAIJ  a  suportului  consultativ  angaja ilorț
instan elor care sunt responsabili de plasarea informa iei pe pagina web.ț ț

19.  Hotărîrile  plasate cu men iunea ”Disponibilă pentru publicare” în PIGD nu pot fiț
vizualizate în aceea i zi pe portal.ș

Solu ie: ț Problema a fost rezolvată.

20. Informa ia generată cu extensie ț pdf în meniul ”Cereri i dosare pendinte” con ine unș ț
mesaj eronat de genul ”Consulta i cu regularitate pagina web a  ț CSJ sau contacta iț
biroul de audien ă”.ț

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

21. Motorul de căutare nu oferă de fiecare dată acelea i rezultate, pentru orice criteriuș
selectat în prealabil.

Solu ie: ț Problema a fost rezolvată.

22. Este  necesar  să  fie înlocuit  la  toate  instan ele  la  rubricile  ”Hotărîrile  instan ei”  iț ț ș
”Încheierile  instan ei”  compartimentul  ”Con inutul  dosarului  în  ”Denumireaț ț
dosarului”.

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată.ț



23. Este necesară crearea posibilită ii  de accesare a PNIJ de pe versiunea mobilăț
Android.

Solu ie: ț Cerin a a fost realizată. Este posibilă accesarea portalului de pe telefonulț
mobil, însă o aplica ie distinctă care să poată fi descărcată nu va fi dezvoltată.ț

24. Căutarea dosarului în cazul în care nu se cunoa te instan a, utilizînd un criteriuș ț
de căutare (de exemplu, denumirea dosarului), să fie posibilă în toate instan ele.ț

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.ț

25.   Notificarea  care  apare  la  accesarea  PNIJ  în  materia  prelucrării  datelor  cu
caracter personal se propune să apară doar la prima accesare a PNIJ pe parcursul
unei zile.

Solu ie: ț Cerin a se află în curs de realizare.  ț


