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Raportul de Monitorizare a Paginilor Web 

ale Instanțelor de Judecată din RM (mai – iunie 2012) 

 

1. Curtea Supremă de Justiție 

Pagina web a CSJ 

Pagina web a Curţii Supreme este prima pagină web creată pentru instanţele judecătoreşti din Republica 

Moldova. Această concepţie a site-ului contribuie la asigurarea accesului real şi nemijlocit la justiţie al 

cetăţenilor, la creşterea calităţii actului de justiţie, la accelerarea procedurilor judiciare, la creşterea 

gradului de transparenţă şi, respectiv, la monitorizarea continuă a dosarelor aflate pe rolul CSJ pînă la 

pronunţarea deciziilor irevocabile. În urma vizualizării materialelor publicate pe site, în special a 

jurisprudenţei, a hotărîrilor explicative ale Plenului, a notelor informative privind situaţia realizării 

justiţiei în instanţele ierarhic inferioare, societatea civilă poate evalua activitatea de înfăptuire a justiţiei.  

 

Pagina web se actualizează la CSJ de Şeful Aparatului CSJ, purtătorul de cuvînt al Preşedintelui CSJ şi 

consultanţii din secţia Generalizare a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare, în măsura în care 

informaţia urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a CSJ şi gradul lor de completivitate.  
 

Tabelul 1. Conținutul paginii web a CSJ 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Pagina de start a CSJ  - Galerie foto cu imaginile sălilor de şedinţe ale CSJ 

- Imagine cu faţada exterioară a sediului de pe st. Kogălniceanu, 70 a CSJ 

- Meniul de căutare a informaţiei pe site 

- Listele şedinţelor de judecată pentru fiecare Colegiu şi Plenul CSJ 

- Meniul cu baza de date a deciziilor arhivate ale Colegiilor şi plenului Curţii Supreme 

- Comunicatele de presă 

- Telefoanele de contact ale cancelariilor Colegiilor şi Plenului CSJ 

Cadrul normativ - Link-ul Legi cuprinde următoarele acte normative: 

 Legea cu privire la colegiul disciplinar şi răspunderea disciplinară a judecătorului 

 Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

 Legea cu privire la CSJ 

 Legea cu privire la statutul judecătorului 

 Legea cu privire la organizarea judecătorească 

 Constituţia Republicii Moldova 

- Link-ul Tratate internaţionale cuprinde următoarele: 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

 Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale 

 Convenţia europeană de asistenţă juridică în materie penală 

 Convenţia europeană de extrădare 

 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului 

 Convenţia împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse cu cruzime 

 Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine 

- În meniul Regulamentele CSJ sunt plasate următoarele regulamente şi dispoziţii ale 

Curţii: 

 Dispoziţie cu privire la accesul în sediile CSJ 

 Ordin cu privire la activitatea secţiei petiţii şi audienţă în zilele şedinţelor de 

judecată 

 Dispoziţie cu privire la crearea completelor permanente în cadrul Colegiilor CSJ 

pentru anul 2012 
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 Reguli cu privire la conduita justiţiabililor şi altor persoane în CSJ 

 Dispoziţie cu privire la desemnarea completelor în perioada electorală 

 Dispoziţie cu privire la crearea completelor permanente pentru 2011 

 Dispoziţie de modificare a dispoziţiei cu privire la crearea completelor permanente 

 Ordinul cu privire la funcţionarea paginii web 

 Regulamentul cu privire la efectuarea generalizării practicii judiciare 

 Reguli de selectare a practicii judiciare 

 Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea CSJ 

Istorie - Justiţia în epoca străveche şi veche 

- Justiţia în Evul Mediu, care cuprinde și un link activ la: 

 Ghidul de administrare a site-lui, la accesarea căruia nu este vizualizată nici o 

informaţie 

- Justiţia în Basarabia în epoca modernă 

- Organizarea judecătorească contemporană 

Prezentare generală - Atribuţiile 

- Principiile de activitate 

- Simbolurile 

- Prezentarea site-lui 

Componenţă şi organizare - Conducerea CSJ. Atribuțiile Președintelui 

- Atribuțiile președinților si vicepreședinților colegiilor 

- Judecătorii 

- Referenții judecătorilor 

- Consiliul științific consultativ 

- Aparatul Președintelui 

- Direcția de generalizare a practicii judiciare 

- Direcția de evidență a legislației și informatică 

- Direcția grefei 

- Direcția economico-administrativă 

- Direcția documentare 

- Poliția 

- Organigrama 

- Link-ul Componenţa colegiilor cuprinde informaţii despre judecătoriii care fac parte 

din: 

 Colegiul penal 

 Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 

Activitatea CSJ - Plenul CSJ 

- Colegiile CSJ 

- Generalizarea și unificarea practicii judiciare 

- Pregătirea profesionala a judecătorilor 

- Informaţie generală privind activitatea CSJ 

Arhiva deciziilor - Hotărîri explicative şi organizatorice ale Plenului CSJ 

- Arhiva hotărîrilor Plenului şi deciziile colegiilor CSJ 

Posturi vacante - Anunţ privind desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante 

- Anunţ privind funcţiile vacante 

- Concurs privind suplinirea funcţiilor vacante (extrajudiciare) la CSJ 

- Concurs privind suplinirea funcţiilor de preşedinţi, vicepreşedinţi şi judecători 

- Concurs pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte şi judecător 

- Concurs pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte al judecătoriei, judecător şi judecător 

de instrucţie 

- Concurs privind suplinirea funcţiilor vacante în cadrul subdiviziunilor CSJ 

- Concurs pentru suplinirea funcţiei de Preşedinte al CSJ 

- Concurs privind suplinirea funcţiei de preşedinte la Judecătoria Făleşti 

- Concurs privind suplinirea funcţiilor vacante în cadrul CSJ 

- Concurs pentru suplinirea funcţiei de judecător 

- Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist al CSM 

- Concurs pentru suplinirea funcţiilor de judecător 

- Concurs pentru suplinirea funcţiei de inspector-judecător 
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- Concurs pentru suplinirea funcţiei de judecător și judecător de instrucţie 

Accesul la CSJ - Acte normative privind accesul în CSJ şi relaţiile cu mass-media: 

 Dispoziţie cu privire la accesul în sediile CSJ; 

 Regulament cu privire la serviciul de informare publică; 

- Informaţii de contact a conducerii CSJ şi datele de contact a fiecărui Colegiu 

Şedinţele de judecată - Link-ul Colegiul penal conţine informaţii cu privire la toate şedinţele de judecată ale 

Colegiului penal 

- Link-ul Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ conţine informaţii cu 

privire la toate şedinţele de judecată ale Colegiului 

- Link-ul Plenul CSJ conţine informaţii cu privire la toate şedinţele de judecată ale 

Plenului CSJ 

Modele de acte judecătoreşti - Link-ul Acte judecătoreşti penale, cuprinde modele de: 

 Sentinţe 

 Încheieri 

 Decizii ale instanţei de apel 

- Link-ul Acte judecătoreşti civile nu cuprinde nici o informaţie, dar este plasat un anunţ 

că în curînd vor fi plasate modelele respective 

Interacţiuni şi colaborări - Interacţiunea CSJ cu Consiliul Superior al Magistraturii 

- Colaborarea CSJ cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv internaţionale 

Proiecte de hotărîri explicative 

ale plenului 

- Link-ul Proiecte de hotărîri explicative ale Plenului CSJ cuprinde informaţii cu privire 

la toate proiectele de hotărîri ale Plenului CSJ şi mesajul că orice obiecţie şi sugestie pe 

marginea proiectelor plasate sunt aşteptate la adresa electronică a CSJ 

Avize consultative şi 

recomandări privind aplicarea 

legislaţiei 

- Link-ul Avize consultative nu conţine nici o informaţie 

- Link-ul Recomandări privind aplicarea legislaţiei cuprinde următoarele informaţii: 

 Opinie privind satisfacţia echitabilă 

 Este sau nu în drept instanţa de judecată să asigure acţiunea prin suspendarea 

actului de concediere 

 Aplicarea legislaţiei privind protecţia consumatorului în litigiile despre darea în 

exploatare a imobilelor şi prestarea serviciilor 

 Este sau nu aplicabil art.30 al Legii cu privire la statutul judecătorului, în privinţa 

judecătorilor, care la momentul abrogării normei în cauză, nu erau asiguraţi cu 

locuinţă 

 Termenul de depunere a cererii privind repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executare 

 Privind prezentarea şi administrarea înscrisurilor 

Jurisprudenţa CSJ - Link-ul Hotărîrile Plenului CSJ cuprinde următoarele informaţii: 

 Hotărîri pronunţate asupra recursurilor în anulare (cauze penale) 

 Hotărîri pronunţate asupra cererilor de revizuire (cauze civile şi economice) 

 Hotărîri privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 

 Alte hotărîri 

- Link-ul Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ cuprinde următoarele 

informaţii: 

 Decizii pronunţate asupra recursurilor examinate în secţiunea I 

 Decizii pronunţate asupra recursurilor examinate în secţiunea II 

 Încheieri pronunţate asupra cererilor de revizuire 

 Decizii privind inadmisibilitatea recursurilor 

 Alte decizii şi încheieri 

- Link-ul Colegiul penal cuprinde următoarele informaţii: 

 Decizii pronunţate asupra recursurilor împotriva hotărîrilor instanţelor de apel 

 Decizii pronunţate asupra recursurilor împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru 

care nu este prevăzută calea de atac apelul 

 Decizii pronunţate asupra recursurilor în anulare 

- Link-ul Ghid pentru accesarea jurisprudenţei este activ şi la accesarea acestuia cetăţenii 

sunt direcţionaţi la un fişier PDF cu ghidul respectiv 

Altele - Privind activitatea Plenului Judecătoriei Economice a CSI 

- Opinie privind satisfacţia echitabilă 
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- Proiect de Lege privind salarizarea sistemului judecătoresc şi Curţii Constituţionale 

- Opinia Alianţei pentru Justiţie şi Drepturile Omului pe marginea iniţiativei legislative 

referitoare la motivarea hotărârilor judecătoreşti 

- Cuprinsul manualului judecătorului 

Declaraţiile de venituri ale 

Preşedintelui  

- Declaraţia de venituri a Preşedintelui CSJ pentru anul 2011 

Arbitraje - Lista arbitrajelor 

Dosare - Link-ul a fost creat pentru efectuarea conexiunii dintre pagina web a CSJ şi PIGD, dar, 

la moment, nu este funcţional. 

Sursa: http://csj.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate 

cu informaţie de interes public despre activitatea CSJ. Informaţia plasată este însoţită în unele cazuri de 

poze, scheme și liste. Fiind prima pagină web creată pentru instanțele de judecată, în această concepțiune 

a site-lui nu este asigurată conexiunea cu PIGD. Cu toate acestea, în 2011 a fost creat meniul Dosare 

destinat pentru realizarea conexiunii dintre pagina web și PIGD, care, însă, nu este funcțional. Pe pagina 

de start a CSJ se găsesc unele meniuri care sunt cuprinse şi în meniul principal al paginii. Astfel, 

Şedinţele de judecată, Deciziile arhivate, Comunicatele de presă pot fi accesate şi din meniul principal 

Şedinţe de judecată, Arhiva deciziilor. Se recomandă evitarea dublării informaţiei plasate pe pagina web. 

În unele meniuri informaţia plasată necesită a fi reformatată, pentru a asigura uniformitatea designului 

paginii web, Astfel, în meniul Componenţă şi organizare este plasat un link activ cu privire la 

componenţa Colegiilor CSJ, unde informaţia plasată necesită reformatată şi ajustată la modificările 

operate în legislaţie şi în componenţa Colegiilor. 

 

Deciziile sunt plasate pe pagina web a instanței de consultanții din Direcția de generalizare a practicii 

judiciare și analiză a statisticii judiciare, iar controlul asupra plasării deciziilor în termenul stabilit de 

legislație se exercită de Șeful Aparatului CSJ și consilierii vicepreședinţilor CSJ. 

 

 

 

2. Curtea de Apel Chișinău 

Pagina web a Curţii de Apel Chişinău 

 

Curtea de Apel Chişinău dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina 

web se actualizează la Curtea de Apel Chişinău de specialistul – pedagog, în măsura în care informația 

urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Curții de Apel Chişinău și gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 2. Conținutul paginii web a Curții de Apel Chişinău 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare  Nu conține informații 

Mesajul președintelui Curții de 

Apel Chișinău 

- Mesaj de bun venit al președintelui instanței 

Competența  - Competența jurisdicțională 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Curții de Apel Chişinău 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea instanței 

Serviciul relații cu publicul - Link activ la Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu 

mass – media, care generează eroare 

http://csj.md/
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- Lista persoanelor de contact şi numerele de telefon, care generează eroare 

Comunicate de presă - Link activ, care generează eroare 

Noutăți  - Link activ la meniul Posturi Vacante 

- Document ce conține o încheiere 

Arhiva  - Link activ la meniul Link-uri 

Organizare  - Link activ la meniul Structura organizatorică a Curţii de Apel Chişinău 

- Link activ la meniul Complete de judecată 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web la data de 10 iulie 2012 

Informații statistice - Link activ la meniul Tabel de comparaţie pentru perioada de 9 luni a a. 2007, 

2008 şi 2009, care generează eroare 

- Link activ la meniul Notă informativă cu privire la activitatea Colegiului civil al 

Curţii de Apel Chişinău pe perioada de 9 luni (ianuarie-septembrie) ale anului 

2010, care generează eroare 

- Link activ la meniul Notă informativă cu privire la activitatea Colegiului civil al 

Curţii de Apel Chişinău pe perioada de 12 luni (ianuarie-decembrie) ale anului 

2010, care generează eroare 

- Link activ la meniul Notă informativă  cu privire la activitatea Colegiului penal al 

Curţii de Apel Chişinău in perioada de 9 luni( ianuarie – septembrie) ale anului 

2010, care generează eroare 

- Link activ la meniul Notă informativă  cu privire la activitatea Colegiului penal al 

Curţii de Apel Chişinău în perioada de 12 luni ( ianuarie – decembrie) ale anului 

2010, care generează eroare 

Sursa : http://ca.justice.md 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu informație 

de interes public despre activitatea Curții de Apel Chişinău. Se recomandă înlocuirea link-urilor care 

generează eroare cu link-uri funcționale.  

 

 

3. Curtea de Apel Bălți 

Pagina web a Curţii de Apel Bălţi 

 

Curtea de Apel Bălţi dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Curtea de Apel Bălţi de consilierul președintelui în măsura în care informația urmează a 

fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Curții de Apel Bălţi și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 3. Conținutul paginii web a Curții de Apel Bălţi 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare Informație generală despre Curtea de Apel şi imagini 

Mesajul președintelui Curții 

de Apel 

Mesaj de bun venit al președintelui instanței 

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială a Curții de Apel Bălţi 

Cadrul normativ - Link-uri active la actele normative de bază care reglementează activitatea Curții de Apel 

- Link-ul la Hotărîrea CSM „Cu privire la unele măsuri de eradicare a riscurilor de 

corupţie în sistemul judecătoresc din RM” nr, 276/12 din 20.09.2007,  generează eroare 

http://ca.justice.md/
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Link-urile la Regulamentul privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele 

judecătoreşti, Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de grefier, generează eroare 

Serviciul relații cu publicul - Link activ la Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass 

– media 

- Datele de contact ale persoanei responsabile de relații cu mass-media 

Comunicate de presă - Link activ la meniul Informația privind rezultatele evaluării pe an. 2009 

- Link activ la meniul Comunicat privind postul de poliție  

Noutăți  - Link activ la meniul Planul de activitate al Curții de Apel Bălţi pe an. 2010 

- Link activ la meniul Planul de activitate al Curții de Apel Bălţi pe an. 2011 

- Link activ la meniul Planul de activitate al Curții de Apel Bălţi pe an. 2012, care conține 

link activ la Planul de activitate a Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții 

de Apel Bălţi pe an. 2012 

Arhiva  - Informații generale despre arhivă și datele de contact ale arhivarului  

- Link activ la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii şi 

curţile de apel, Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-XII din 

22.01.1992 

Organizare  Link activ la categoria Organigrama Curții de Apel Bălţi  

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web la data de 25 iulie 2012 

Informații statistice Link-uri active la categoriile:  

 Nota informativă pe anul 2010 privind cauzele civile 

 Nota informativă pe anul 2010 pe dosarele penale 

 Raport statistic privind cauzele civile-pe raioane, ce conține link-uri 

active la categoriile : 

 Bălţi  

 Florești 

 Glodeni 

 Edineț 

 Ocnița 

 Dondușeni 

 Briceni 

 Fălești 

 Sîngerei 

 Rîșcani 

 Șoldănești 

 Ungheni 

 Telenești 

 Soroca 

 Drochia 

 Buiucani 

 Taraclia 

 TOTALUL 

 Raport statistic privind cauzele penale-pe raioane, ce conține link-uri 

active la categoriile : 

 Bălţi  

 Florești 

 Glodeni 

 Edineț 

 Ocnița 

 Dondușeni 

 Briceni 

 Fălești 

 Sîngerei 

 Rîșcani 
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 Șoldănești 

 Ungheni 

 Telenești 

 Soroca 

 Drochia 

 Buiucani 

 Taraclia 

 TOTALUL 

 Nota informativă privind temeiurile rejudecării 

 Nota informativă cu privire la activitatea secției administrativ-juridice pe 

dosare civile pe semestrul 1 al a. 2011 

 Nota informativă privind activitatea colegiului civil la înfăptuirea 

justiției pe semestrul 1 al a.2011 

 Nota informativă cu privire la activitatea Secției de Executare pentru 

perioada ianuarie-octombrie-2011 

 Activitatea Colegiului Civil la înfăptuirea justiției pe parcursul a 9 luni 

ale anului 2011 

 Activitatea Colegiului Penal la înfăptuirea justiției pe parcursul a 9 luni 

ale anului 2011 

 Nota informativă-penal-statistică 

 Nota informativă cu privire la stabilirea pedepsei în cazul încheierii 

acordului de recunoaștere a vinovăției 

 Nota informativă pe anul 2011 privind cauzele civile, ce conține link-uri 

active la categoriile : 

 Continuarea Notei informative 

 Continuarea Notei informative p.1 

 Continuarea Notei informative p.2 

 Nota informativă pe anul 2011 privind cauzele penale, ce conține link-

uri active la categoriile : 

 Continuarea Notei informative 

 Continuarea Notei informative p.1 

 Continuarea Notei informative p. 2 

 Continuarea Notei informative p. 3 

 Continuarea Notei informative p. 4 

 Nota informativă - penal - omor 

 Nota informativă privind aplicarea legislației ce reglementează 

participarea procurorului la judecarea cauzei, prin prisma jurisprudenței 

CEDO 

 Nota informativă privind aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de 

violență în familie 

Informații de interes public Link-uri active la: 

 Condiții de participare la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante 

 Rechizitele bancare ale Curții de Apel Bălţi , ce conține link activ la 

Banca Socială 

 Modele de cereri, ce conține link-uri active la categoriile : 

 Cerere de amînare a examinarii apelului (recursului) - cauze 

penale, ce conține link activ la documentul corespunzător 

 Cererea de apel în cauze civile, ce conține link activ la 

documentul corespunzător 

 Cerere de apel în cauze penale, ce conține link activ la 

documentul corespunzător 

 Cerere de recurs în cauze civile, ce conține link activ la 

documentul corespunzător 

 Cerere de recurs în cauze penale, ce conține link activ la 

documentul corespunzător 

 Adresele electronice ale instanțelor judecătorești 

 Program de lucru 
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Lista administratorilor - Tabel cu lista administratorilor  

- Link activ la categoria Continuarea listei administratorilor 

Orele de audiență a 

cetățenilor 

- Orele de audiență ale cetățenilor 

Felicitări  - Felicitare 

Sursa : http://cab.justice.md/ 

Concluzii: 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu informație 

de interes public despre activitatea Curții de Apel Bălţi. Se recomandă reconfigurarea tabelului cu lista 

administratorilor şi înlocuirea link-urilor care generează eroare cu link-uri funcționale. În unele meniuri 

informația plasată este învechită, datînd cu anii 2009 și 2010. 

 

4. Curtea de Apel Bender 

Pagina web a Curții de Apel Bender 
 

Curtea de Apel Bender dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Curtea de Apel Bender de un grefier în măsura în care informaţia urmează a fi 

actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Curții de Apel Bender şi gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 4. Conținutul paginii web a Curţii de Apel Bender 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Președintelui Curții de Apel Bender 

-    Imaginea cu președintele Curții de Apel Bender 

-    Mesajul de felicitare a preşedintelui Curţii de Apel Bender adresat noului Preşedinte al 

Republicii Moldova, Nicolae Timofti 

Prezentare - Galerie foto a Curții de Apel Bender, la deschiderea link-ului apar mai multe poze care 

nu sunt vizibile 

- Informaţii cu privire la lichidarea Tribunalului Bender şi înlocuirea acestuia cu Curtea 

de Apel Bender 

Competenţa - Extrase din acte normative cu privire la competenţa jurisdicţională a Curţii de Apel 

Bender 

Cadrul normativ - Lista cu 14 acte normative de bază care reglementează activitatea Curții de Apel 

Bender 

- Lista activă cu alte 3 acte normative, dintre care în cel de al treilea act se face referire 

la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat din 2008 

Serviciul relaţii cu publicul - Lista persoanelor de contact și numerele de telefon responsabile de relaţii cu mass-

media, relaţii cu publicul şi întreţinerea şi actualizarea paginei web a instanţei, inclusiv 

corespondenţa electronică a instanţei 

- Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media, la 

accesarea căruia pagina web generează eroare 

Comunicate de presă - Link-ul conţine trei comunicate de presă cu privire la: 

 Felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la accesarea căruia pagina web 

generează eroare de program 

 Numirea unui judecător la Curtea de Apel Bender, la accesarea căruia pagina web 

generează eroare de program 

 10 ani de activitate în propriul sediu, la accesarea căruia pagina web generează 

eroare de program 

Noutăţi - Noutăţi 

http://cab.justice.md/
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- Rezultatele evaluării funcţionarilor publici – 2011 

- Planul de activitate a Curţii de Apel Bender pe anul 2011 

- Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici 

- Şedinţa de totalizare a activităţii Curţii de Apel Bender în anul 2010 

- 10 ani de activitate în propriul sediu 

- 25.10.2010 - Ziua uşilor deschise la Curtea de Apel Bender 

- Contribuţia Curţii de Apel Bender la ajutorarea sinistraţilor din localităţile afectate de 

inundaţii 

- Concediu acordat judecătorilor pe anul 2010 

- Program de acordare a asistenţei metodice judecătorilor pentru anul 2010 

- Rezultatele privind evaluarea funcţionarilor publici pe anul 2009 

- Regulament privind evaluarea funcţionarilor publici 

- Toate link-urile plasate nu conţin nici o informaţie 

Arhiva - Descrierea activității arhivei şi datele de contact ale şefului arhivă 

- Date despre programul de lucru cu cetăţenii 

Organizare - Structura organizatorică a Curţii de Apel Bender, în meniul dat nu se conţine nici o 

informaţie, iar la accesarea link-ului pagina generează eroare 

- Organigrama Curții de Apel Bender, în meniul dat nu se conţine nici o informaţie, iar 

la accesarea link-ului pagina generează eroare 

- Date de contact, link-ul nu poate fi accesat 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 29.05.2012 

Informații statistice - Raport statistic pentru anul 2010, care nu conţine nici o informaţie 

- Raport statistic pe 9 luni a anului 2010, care nu conţine nici o informaţie 

- Raport statistic pentru anul 2009, care nu conţine nici o informaţie 

- Raport statistic pentru anul 2008, care nu conţine nici o informaţie 

Informaţii de interes public - Programul de lucru a instanței 

- Regulamentul de ordine internă a Curţii de Apel Bender 

- Normele de conduită ale angajaţilor Curţii de Apel Bender 

- Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de 

grefier 

- Programul de lucru cu cetăţenii la Curtea de Apel Bender 

- Programul de audienţă a cetăţenilor la Curtea de Apel Bender 

- Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Bender 

 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că majoritatea meniurilor nu sunt 

completate cu informaţie de interes public despre activitatea Curții de Apel Bender. Cu toate acestea, la 

accesarea link-urilor din diferite meniuri cetățenii sunt direcționați spre pagini care generează erori și nu 

conțin nici o informație. Uneori informația plasată se dublează în mai multe meniuri. În meniul 

Comunicate de presă și Noutăți informația cu privire la cîteva comunicate de presă se dublează.Pe pagina 

web a judecătoriei lipseşte un meniu pentru plasarea informaţiei privind Posturile vacante. Se recomandă 

restructurarea unor meniuri de pe pagina web a judecătoriei și plasarea informațieie de interes public în 

fiecare meniu. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte normative în care se face trimitere 

la activitatea judecătorească. Link-urile, însă, nu sunt active. Pentru a facilita accesul la informație, ar fi 

mai oportună plasarea linkurilor active din meniul dat. 

 

Grefierul, care administrează pagina web a instanţei a menţionat că deseori nu are acces la pagina statică 

a acesteia. Totodată, s-a menționat că deciziile sunt plasate pe pagina web a instanței de fiecare grefier în 

Sursa: http://cabe.justice.md/ 

http://cabe.justice.md/
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parte, iar controlul asupra plasării deciziilor în termenul stabilit de legislație se exercită de consilierul 

președintelui. 

 

5. Curtea de Apel Cahul 

Pagina web a Curții de Apel Cahul 
 

Curtea de Apel Cahul dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Curtea de Apel Cahul de specialistul coordonator în măsura în care informaţia 

urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Curții de Apel Cahul şi gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 5. Conținutul paginii web a Curţii de Apel Cahul 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui Curții de 

Apel  

- Mesajul Președintelui Curții de Apel Cahul 

- Imagine cu președintele Curții de Apel Cahul 

Cadrul normativ - Lista cu 15 acte normative de bază care reglementează activitatea Curții de Apel 

Cahul 

- Lista cu alte 6 acte normative 

Prezentare generală - Curtea de Apel Cahul - instanță a sistemului judiciar 

- Atribuțiile Curții de Apel Cahul 

- Principiile de activitate a Curții de Apel Cahul 

- Simbolurile puterii judecătorești a Curții de Apel Cahul 

Componența și organizarea 

instanței de judecată 

- Organizarea instanței de judecată 

- Componența 

- Judecătoriile de circumscripție 

- Organigrama Curții de Apel Cahul 

- Imagine cu faţada Curţii de Apel Cahul 

- Adresa de contact a Curţii de Apel Cahul 

- Tabel cu lista judecătorilor Curții de Apel Cahul 

Serviciul relaţii cu publicul Lista persoanelor de contact și numerele de telefon 

Comunicate de presă - Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

- Date de contact a persoanelor responsabile pentru relații cu publicul 

- Comunicate precedente, sunt plasate toate comunicatele de presă a instanței 

Informații statistice - Raport privind activitatea Curții de Apel Cahul pe 12 luni a anului 2011 

- Raport privind activitatea Curții de Apel Cahul pe 12 luni a anului 2010 

- Raport privind activitatea Curții de Apel Cahul pe 12 luni a anului 2009 

Informaţii de interes public - Programul de lucru al instanței 

- Orarul de audiență a cetățenilor 

- Orarul de lucru al persoanelor responsabile de relațiile cu publicul și mass-media 

- Procesul civil. Cererea de chemare în judecată 

- Executarea hotărîrii instanței de judecată 

Noutăţi - Portalul informațional, în care este plasată informație cu privire la funcționarea 

ghișeului electronic 

- Programul computerizat de gestionare a dosarelor 

- Înregistrarea audio a ședințelor de judecată 

- Evaluarea performanțelor 

- Evaluarea performanțelor 2009 

- Publicarea hotărîrilor judecătorești pe pagina web 

- Modificări și completări în Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 
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Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre plasată pe 19.07.2012 

Arhiva - Descrierea activității arhivei 

- Date despre programul de activitate a arhivei 

Lista ședințelor afișate pe panoul 

Curții de Apel Cahul 

- Lista ședințelor afișate pe panou în luna iunie 2012 

- Lista ședințelor afișate pe panou în luna iulie 2012 

- Lista ședințelor afișate pe panou în luna mai 2012 

Posturi vacante - Informația cu privire la ocuparea funcției publice vacante de consultant 

- Informația cu privire la ocuparea funcției publice vacante de grefier 

- Informația cu privire la ocuparea funcției publice vacante de traducător 

Lista administratorilor proceselor 

de insolvabilitate înregistrați de 

către Curtea de Apel Cahul 

Lista administratorilor proceselor de insolvabilitate înregistrate la Curtea de Apel Cahul 

 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu 

informaţie de interes public despre activitatea Curții de Apel Cahul. Cu toate acestea, uneori lipseşte 

concordanță între denumirea meniului şi conţinutul acestuia sau informația plasată se dublează în mai 

multe meniuri. În meniul Serviciu relații cu publicul este plasat un tabel cu lista persoanelor de contact și 

numerele de telefon, care se conține și în meniul Comunicate de presă, astfel informația fiind 

dublată.Textul în unele meniuri, cum sunt Informații statistice, Lista ședințelor afișate pe panoul Curții 

de Apel Cahul, Lista administratorilor proceselor de insolvabilitate înregistrați de Curtea de Apel Cahul 

urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului și stilului textului folosit. 

 

Specialistul coordonator pentru serviciul relaţii cu publicul, care administrează pagina web a instanţei a 

menţionat că deseori nu are acces la pagina statică a acesteia, cînd intenționează să actualizeze un anunţ 

sau să plaseze o informaţie. La data efectuării vizitei de documentare problema încă nu a fost soluţionată. 

De asemenea, a fost menţionat faptul că în versiunea anterioară a paginii web era disponibil meniul 

Arhiva documentelor, încare se păstrau toate documentele plasate anterior pe pagina web.  

 
 

6. Curtea de Apel Comrat 

Pagina web a Curţii de Apel Comrat 

 

Curtea de Apel Comrat dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina 

web se actualizează la Curtea de Apel Comrat de consilierul președintelui în măsura în care informația 

urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Curții de Apel Comrat și gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 6. Conținutul paginii web a Curții de Apel Comrat 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Main Page - Link activ la meniul Declarația Parlamentului cu privire la justiție 

- Link activ la meniul Felicitări 

Mesajul președintelui Curții de 

Apel 

- Mesaj de bun venit al președintelui instanței 

- Link activ la meniul Componența 

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială a Curții de Apel Comrat 

Sursa: http://cach.justice.md/ 

http://cach.justice.md/
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Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Judecătoriile de circumscripţie - Lista instanțelor ce se află în raza teritorială de activitate a Curţii de Apel Comrat 

- Link activ la meniul Judecătoria Comrat 

- Link activ la meniul Judecătoria Ceadîr-Lunga 

- Link activ la meniul Judecătoria Vulcăneşti 

Serviciul relații cu publicul - Link activ la Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass 

– media 

- Lista persoanelor de contact şi numerele de telefon 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți  - Link activ la meniul Posturi Vacante 

- Link activ la meniul Reconstruirea clădirii Curţii de Apel Comrat, care generează 

eroare 

- Informații privind inaugurarea Curţii de Apel Comrat cu ocazia finisării reconstrucţiei 

- Poze cu instanța pînă și după reconstrucție 

Arhiva  - Informații generale despre arhivă 

- Link activ la meniul Link-uri 

Organizare  - Link activ la meniul Structura organizatorică a Curţii de Apel Comrat pentru anul 2011 

- Link activ la meniul Structura organizatorică a Curţii de Apel Comrat pentru anii 2009 - 

2010 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web la data de 20 iulie 2012 

Informații statistice - Link activ la meniul Informaţia privind calitatea înfăptuirii justiţiei de către judecătorii 

Curţii de Apel Comrat şi judecătorii judecătoriilor din circumscripţia Curţii de Apel 

Comrat în anul 2010 

- Link activ la meniul Informaţia privind calitatea înfăptuirii justiţiei de către judecătorii 

Curţii de Apel Comrat şi judecătorii judecătoriilor din circumscripţia Curţii de Apel 

Comrat în anul 2011, care generează eroare 

Informații de interes public Link-uri active la meniurile : 

 Reguli de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească 

 Programul de lucru a instanţei 

 Orarul de audienţă a cetăţenilor 

 Orarul de lucru persoanelor responsabile relaţii cu publicul şi mass-media 

 Procesul civil. Cererea de chemare în judecată 

 Executare hotărîrii instanţei de judecată 

Link-uri utile - Link-uri active la : 

 Pagina Oficială a Republicii Moldova 

 Pagina Oficială a Preşedintelui Republicii Moldova 

 Pagina Oficială a Parlamentului Republicii Moldova 

 Pagina Oficială a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

 Pagina Oficială a Academiei de Stiințe a Moldovei  

 Turismul în Republica Moldova 

 Moldovan Investment and Export PromotionOrganisation 

 Legislația Republicii Moldova 

 Statistica oficială 

 Preşedinţiile Regionale ale Republicii Moldova  

Sursa : http://caco.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu informație 

de interes public despre activitatea Curții de Apel Comrat. Se recomandă înlocuirea link-urilor care 

generează eroare cu link-uri funcționale. Evitarea dublării meniului Link-uri utile în meniul Arhiva. 

 

http://cab.justice.md/
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7. Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

Pagina web a Judecătoriei Botanica 

 

Judecătoria Botanica dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Botanica în măsura în care informația urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Botanica și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 7. Conținutul paginii web a Judecătoriei Botanica 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui 

judecătoriei  

Mesajul președintelui Judecătoriei Botanica  

Informații de interes public  - Program de lucru a judecătoriei – link activ la programul de lucru al Judecătoriei 

Botanica, orele de primire în cancelariile judecătoriei, orele de primire în arhivă  

- Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească – 

link activ la deschiderea căruia mai apare un link la document Word cu regulile de 

conduită specificate mai sus  

- Rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat – link activ la informația despre 

numărul contului bancar pentru achitarea taxei de stat și achitarea amenzii 

- Relații mass - media - link activ la deschiderea căruia mai apare un link la document 

Word cu ordinul președintelui de numire a judecătorului responsabil pentru relațiile cu 

mass-media 

- Serviciul relaţii cu publicul – link activ la deschiderea căruia apare informația despre 

datele de contact ale specialistului relații cu publicul  

- Ghidul cetăţeanului: 

 Căile de atac pe cauze civile. Procesul civil. Apăsați pe imaginea – la apăsarea 

imaginii apare eroare  

 Căile de atac pe cauze penale – link activ la apăsarea căruia apar 2 linkuri active 

– Căile ordinare de atac și Căile extraordinare de atac. Linkul Căile ordinare de 

atac conține încă 2 linkuri – Apelul și Recursul, care, la rîndul lor, cuprind extrase 

din Codul de procedură penală. Linkul Căile extraordinare de atac conține 2 

linkuri – Recurs în anulare și Revizuirea procesului penal, care, la rîndul lor, 

cuprind extrase din Codul de procedură penală 

- Dislocația executorilor judecătorești Botanica mun. Chisinau - link activ la 

deschiderea căruia mai apare un link la document Word cu ordinul Președintelui 

Camerei Teritoriale a Executorilor Judecătorești Centru de a aproba dislocația 

executorilor judecătorești Botanica, mun. Chișinău  

- Examinarea cauzelor privind încuviințarea adopției – nu conține nici o informație 

Prezentarea generală  - Componenţa judecătoriei – link activ la deschiderea căruia apar alte 2 linkuri – Lista 

judecătorilor și Aparatul instanței. La deschiderea linkului Lista judecătorilor apare 

lista nominală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Botanica. La accesarea linkului 

Aparatul instanței apare lista numerică a funcționarilor din cadrul aparatului 

Judecătoriei Botanica și a personalului tehnic 

- Competenţa teritorială – lista localităților și străzilor din raza de activitate a 

Judecătoriei Botanica 

- Sarcini si funcţii – descrierea sarcinilor și funcțiilor Judecătoriei Botanica 

Organizare  - Regulamentul intern al judecătoriei – link activ care nu conține nici o informație  

- Organigrama – imaginea la apăsarea căreia apare o eroare  

Cadrul normativ  Lista linkurilor active la actele normative care reglementează activitatea judecătorească 

Lista ședințe  3 linkuri active identice la același document Word cu listele cauzelor fixate pentru 

judecare pentru 16.08.2010 – 24.09.2012 

Lista ședințelor afișate pe panoul 

instanței  

Lista linkurilor active la documentele Word cu listele cauzelor fixate pentru judecare în 

perioada 23.03.2010 – 13.07.2012 

Lista dosare  Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informație extrasă în mod automat din PIGD 

http://jb.justice.md/?menu=104&lang=ro
http://jb.justice.md/?menu=105&lang=ro
http://jb.justice.md/?menu=106&lang=ro
http://jb.justice.md/?menu=195&lang=ro
http://jb.justice.md/?menu=109&lang=ro
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Ultima hotărîre a fost publicată pe 08.08.2012 

Noutăți  Linkuri active la: 

 Adresarea Judecătoriei Botanica din 30.11.2009 cu privire la suplimentarea 

statelor de personal 

 Răspunsul Ministerului Justiției la adresarea din 30.11.2009 

 Adresarea repetata a Judecătoriei Botanica cu privire la suplimentarea statelor de 

personal 

 Răspunsul Ministerului Justiției la adresarea repetată 

 Aspecte teoretico-practice cu privire la calitatea procesuala civila pasiva, prin 

prisma legislației procesuale civile actuale 

 Propuneri la proiectul de lege pentru modificarea si completarea CPC RM 

 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 Propuneri la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Codului de 

Procedură Penală 

 Adresarea Judecătoriei Botanica, mun.Chisinau din 31.01.2012 privind 

executarea deciziilor pe cauze contravenționale 

 Adresarea Președintelui Judecătoriei Botanica, mun. Chisinau din 05.03.2012 

privind majorarea salariilor colaboratorilor instanței 

 Adresarea Președintelui Judecătoriei Botanica, mun. Chisinau din 05.03.2012 

privind majorarea statelor de personal 

Informații statistice  Linkuri active la documentele Word:  

 Raport statistic pentru anul 2008 

 Raport statistic pentru anul 2009 

 Raportul statistic pentru perioada ianuarie 2010-septembrie 2010 

 Raportul statistic pentru perioada ianuarie-decembrie 2010 

 Raport statistic pentru anul 2011 

Posturi vacante  Informație despre lipsa posturilor vacante 

Linkuri utile   Lista linkurilor cu imagini care nu pot fi vizualizate – nu este clar la care pagina web se 

face referință 

Sursa: http://jb.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Botanica. Astfel, în meniurile Informații de 

interes public - Examinarea cauzelor privind încuviințarea adopției, Informații de interes public - Căile 

de atac pe cauze civile. Procesul civil, Organizare - Regulamentul intern al judecătoriei, Organizare - 

Organigrama nu este plasată nici o informație.  Pagina web a fost concepută astfel încît în meniul Lista 

ședințe să apară informația extrasă automat din PIGD. Pe pagina web a Judecătoriei Botanica sunt plasate 

manual 3 linkuri la lista cauzelor fixate pentru judecare în perioada 16.08.2010 – 24.09.2010. În mod 

similar, meniul Lista ședințelor fixate pe panoul instanței cuprinde linkuri la documentele Word cu listele 

cauzelor fixate pentru judecare în perioada 23.03.2010 – 13.07.2012. În prezența unui mecanism care 

permite extragerea automată din PIGD a listei ședințelor de judecată, este inoportună plasarea manuală a 

listelor ședințelor în două meniuri concomitent. 
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8. Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 

Pagina web a Judecătoriei Buiucani 

 

Judecătoria Buiucani dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. 

Responsabil pentru actualizarea paginii web la Judecătoria Buiucani este persoana responsabilă pentru 

plasarea hotărîrilor pe pagina web. La Judecătoria Buiucani hotărîrile redactate ale fiecărui judecător sunt 

copiate pe memorie flash și plasate pe pagina web.    

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Buiucani și gradul lor de 

completivitate.  
        Tabelul 8. Conținutul paginii web a Judecătoriei Buiucani  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul președintelui 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 

Lista cu actele normative care reglementează activitatea judecătorească  

Serviciul relații cu publicul  Nu conține informație  

Comunicate de presă  Nu conține informație  

Noutăți Link activ la meniul Achiziții publice, tendere și concursuri, la accesare 

căruia apare invitația la concurs pentru prestarea serviciilor tipografice 

datată cu anul 2011 

Arhiva  Link activ la Dosare civile și Dosare penale. La accesarea meniului 

Dosare civile apare un link la Dosare civile a anului 2000, la deschiderea 

căruia este afișată lista cu cîteva dosare examinate în 2000. La accesarea 

linkului Dosare penale, apare mesajul precum că informația este în curs 

de pregătire.  

Organizare  - Link la istoria Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău 

- Link la structura organizatorică a Judecătoriei Buiucani 

- Link la norme de conduită ale angajaților instanțelor de judecată 

- Link la colaboratorii instanței 

- Linkuri la curriculum vitae ale judecătorilor din cadrul judecătoriei 

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Hotărîri, sentințe, etc. 2012 Linkuri la numele judecătorilor la accesarea cărora apar linkuri cu tipuri 

de dosare, care conțin hotărîrile pronunțate de judecători  

Informații statistice - Lista dosarelor penale aflate in Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 

mai mult de 12, 24, 36 luni 

- Date despre lucrul profilactic in Judecătoria Buiucani pe trimestrul I 

an. 2010 

- Raport statistic a judecătorilor privind examinarea demersurilor 

despre emiterea mandatelor de arestare și prelungirea termenului 

tinerii sub arest si arestarea la domiciliu pe 3 luni; 

- Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea 

încheierilor executorilor judecătoresc pe trimestrul I an. 2010; 

- Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea 

hotărîrilor cu caracter civil pe perioada trimestrului I. an. 2010; 

- Raport statistic: examinarea demersului privind autorizarea efectuării 

acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigații sau 

aplicării măsurilor procesuale de constrîngere pe perioada trimestrului 

I an. 2010 . 

- Rapoarte statistice pe 12 luni anul 2010 

Informații de interes public  - Rechizite bancare 

- Programul de lucru al Judecătoriei Buiucani 
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- Reguli de conduita a justițiabililor și a altor persoane in instanța de 

judecată 

- Orele de primire ale biroului de primire a cererilor de chemare în 

judecată  

Citații publice  Citații publice datate cu anul 2011 

Posturi vacante  - Anunț despre concursul pentru ocuparea funcţiei de grefier 

- Formular de participare la concurs 

- Hotarîrea privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 

04 iulie 2008 

- Legea cu privire la funcția publică  și statutul funcționarului public nr. 

158 din 04.07.2008 

Lista dosarelor numite spre examinare pe 

perioada 06-10 august 2012 

Lista judecătorilor la accesarea căreia este afișată lista cauzelor fixate 

pentru judecare în perioada 06.08.2012 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Link-uri  Lista cu imagini, care nu pot fi vizualizate, la accesarea cărora vizitatorii 

paginii web sunt redirecționați spre paginile web ale diferitor instituții 

           Sursa:http://jbu.justice.md/ 

Concluzii: 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Buiucani este utilizat. Însă, nu toate meniurile de pe pagina web sunt completate cu 

informație de interes public. Astfel, meniurile Serviciul relații cu publicul și Comunicate de presă nu 

conțin nici o informație. Informația plasată în cîteva meniuri este învechită și necesită a fi actualizată. Dat 

fiind faptul că judecătorii nu redactează hotărîrile în PIGD și nu este utilizat modulul din PIGD de plasare 

a hotărîrilor pe pagina web, meniul Baza de date hotărîrinu conține informație actualizată despre 

hotărîrile plasate pe pagina web. 

 

 

9. Judecătoria Centru, mun. Chișinău 

Pagina web a Judecătoriei Centru 

Judecătoria Centru dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

nu se actualizează la Judecătoria Centru din motiv că lipseşte o persoană care ar dispune de timp pentru 

administrarea acesteia. 

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Centru și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 9. Conținutul paginii web a Judecătoriei Centru 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența jurisdicțională 

- Tabel cu competenţa teritorială 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți  - Link activ la meniul Posturi vacante, care nu conține informații 

Arhiva - Link activ la meniul Link-uri, care nu conține informații 

http://jbu.justice.md/?menu=263&lang=ro
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Organizarea  - Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 17 august 2012 

Informaţii statistice Nu conține informații 

Informații de interes public Nu conține informații 

Link-uri utile - Link-uri active la: 

 Pagina oficială a Republicii Moldova 

 Pagina oficială a Preşedintelui RM 

 Pagina oficială a Parlamentului RM 

 Pagina oficială a Guvernului RM 

 Pagina oficială a Ministerului Justiţiei a RM 

 Pagina oficială a Consiliului Superior a Magistraturii 

 Pagina oficială a Curţii Supreme de Justiţie 

 Pagina oficială a Curţii de Apel Chişinău 

 Pagina oficială a Institutului Naţional a Justiţiei 

 Pagina oficială a Procuraturii Generale 

 Pagina oficială a Registrului de stat al actelor juridice 

Sursa: http://jcc.justice.md/ 

Concluzii: 
 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Centru. În meniul Competența urmează a fi 

completat tabelul cu localitățile şi străzile din or. Chişinău, din raza teritorială de activitate a Judecătoriei 

Centru. În meniul Link-uri utile, trebuie reformatate link-urile plasate, cu reconfigurarea imaginilor 

corespunzătoare şi a denumirii link-urilor. Meniurile urmează a fi completate cu informație de interes 

public. 

 

 

10.  Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 

Pagina web a Judecătoriei Ciocana 

Judecătoria Ciocana dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Responsabil 

pentru actualizarea paginii web la Judecătoria Ciocana este consilierul președintelui.  

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ciocana și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 10. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ciocana 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul președintelui 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 

Lista cu linkuri active la actele normative care reglementează activitatea 

judecătorească  

Organizare  - Link la Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Ciocana 

- Link la organigrama Judecătoriei Ciocana 

Serviciul relații cu publicul  - Link la Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi 

Sursa: http://jcc.justice.md/ 
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relaţii cu mass – media 

- Datele de contact ale specialistului relații cu publicul  

Serviciul arhivă - Informație generală despre serviciul arhivă  

- Programul de lucru al arhivei  

- Datele de contact ale șefului arhivă  

Informații statistice  - Date statistice privind activitatea Judecătoriei Ciocana anul 2009 

- Darea de seamă pentru anul 2012 

- Date despre lucrul profilactic în Judecătoria Ciocana (ianuarie 2010- 

martie 2010) 

- Date despre lucrul profilactic in Judecătoria Ciocana 01.01.2010-

31.06.2010 

- Date despre lucrul profilactic in instanța de judecată a cauzelor penale 

(ianuarie 2010 - iunie 2010) 

- Darea de seamă perioada 01.01.2010- 31.12.2010 

- Graficul de serviciu al judecătorilor pentru anul 2012 

- Darea de seamă perioada 01.01.2011. 31.03.2011 

Posturi vacante  - Link la Codul de conduită a funcționarului public  

- Link la Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public 

- Link la Posturi vacante, la accesarea căruia se deschide Regulamentul 

cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 

- Linkuri la Formulare de participare la concurs pentru suplinirea 

funcției publice vacante; Regulamentul cu privire la perioada de 

probă pentru funcționarul public debutant; Regulamentul cu privire 

la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici 

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista ședințelor de judecată din săptămîna 

curentă  

Lista şedinţelor de judecată numite spre examinare în perioada 09.01.2012 

- 13.01.2012, care afișează lista linkurilor la numele judecătorilor și 

graficul ședințelor de judecată în perioada 13.08.2012 – 17.08.2012 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 13 august 2012 

Hotărîri. Sentințe. Încheieri 2009-2010 - Link la Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor 

judecătoreşti pe pagina web (nr. 472/21 din 18 decembrie 2008) 

- Linkuri la numele judecătorilor, la accesarea cărora se deschid linkuri 

la hotărîrile pronunțate de judecătorii din cadrul Judecătoriei Ciocana, 

precum și linkuri la tipurile de dosare examinate de judecători  

Informații de interes public  - Programul de lucru al Judecătoriei Ciocana 

- Autoritatea judecătorească 

- În interesul justițiabililor 

- Normele de conduita a angajaților instanțelor judecătorești 

- Reguli de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța 

judecătoreasca 

- Cererea de chemare în judecată 

- Executarea hotărîrii 

- Dislocarea teritorială a executorilor judecătorești s. Ciocana 

- Procesul civil 

Linkuri utile  Lista linkurilor la paginile web ale autorităților publice  

Arhiva 2009-2010 Linkuri la arhiva cauzelor civile și penale examinate la Judecătoria 

Ciocana, la accesarea căreia apare lista cauzelor examinate de judecătorii 

din cadrul Judecătoriei Ciocana 

Sursa: http://jci.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Ciocana este utilizat. Toate meniurile de pe pagina web sunt completate cu informație de 
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interes public. Pe pagina web a Judecătoriei Ciocana este plasat surplus de informație. Astfel, în lista 

meniurilor sunt incluse Lista ședințelor de judecată din săptămîna curentă, Hotărîri, Sentințe, Încheieri 

2009-2010, Arhiva 2009-2010, care dublează informația din meniurile Lista ședințe, Lista dosare, Baza 

de date hotărîri. În meniul Linkuri utile linkurile urmează a fi denumite, pentru a-i permite vizitatorului 

să acceseze informația care îl interesează.  

 

 

11.  Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 

 

Pagina web a Judecătoriei Rîșcani 

Judecătoria Rîşcani, mun. Chișinău, dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru 

cetățeni. Pagina web se actualizează de către consilierul președintelui.  

Dificultăţi în administrarea paginii web nu au fost identificate. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Rîşcani, mun. Chișinău, 

și gradul lor de completivitate. 
Tabelul 11. Conținutul paginii web a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

Mesajul Preşedintelui judecătoriei 

Competenţa - Competenţa jurisdicţională a Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău 

-  Străzile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Nu conţine informaţie 

Comunicate de presă Nu conţine informaţie 

Noutăţi Link activ la informaţia privind Posturile vacante, care cuprinde mesajul că posturile 

vacante 

Arhiva Informaţii cu privire la programul de activitate a arhivei şi datele de contact 

Organizare - 3 link-uri active la structura organizatorică a judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău: 

 Organigrama judecătoriei 

 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău 

 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău 

Lista şedinţe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Bază de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD - ultima hotărîre a fost plasată la 30.09.2011 

Informaţii statistice Nu conţine informaţie 

Informaţii de interes public Informaţii cu privire la programul de activitate a Cancelariei penale şi civile a Judecătoriei 

Rîşcani mun. Chişinău. 

Link-uri utile Linkuri la paginile web ale unor autorităţi publice centrale şi alte instituţii. Majoritatea 

pozelor nu se vizualizează. 

Sursa: http://jrc.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Rîşcani este utilizat parțial. Unele meniuri ale  paginii web conțin informaţie de interes 

public, pe cînd altele nu conțin astfel de informație. Astfel, meniurile Serviciu relații cu 

publicul,Comunicate de presă, Informații statistice nu conțin nici o informație. În meniul Organizare, la 

accesarea a două link-uri active despre organizarea instanței, se deschide Regulamentul de ordine internă 

a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău. În meniul Baza de date hotărîri  nu este actualizată informația, 

Sursa: http://jrc.justice.md/ 

http://jrc.justice.md/
http://jrc.justice.md/
http://jrc.justice.md/
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astfel, ultima hotărîre a fost plasată pe site instanței la 30.09.2011. În meniul Linkuri utile, linkurile 

prezentate trebuie să poarte o denumire şi să fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. Se recomandă 

plasarea meniurilor Noutăţi, Arhiva şi Linkuri utile la sfîrşitul listei cu meniuri. 

 

 

 

12.  Judecătoria Bălți 

 

Pagina web a Judecătoriei Bălți 

Judecătoria Bălţi dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 

actualizează la Judecătoria Bălţi de persoana responsabilă de relaţii cu publicul în măsura în care 

informația urmează a fi actualizată. 

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Bălţi și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 12. Conținutul paginii web a Judecătoriei Bălţi 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

File din istoria judecătoriei - Istoricul instanţei 

- Istoricul municipiului Bălți 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Organizarea  Generează eroare 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Numele și prenumele specialistului coordonator al serviciului relaţii cu publicul și datele 

de contact ale acestuia 

Arhiva - Informații generale despre arhivă și orele de lucru 

- Link activ la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii şi 

curţile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21, din 18 decembrie 2008, și Legea 

privind fondul arhivistic al Republicii Moldova, la deschiderea cărora este generată o 

eroare  

Programul de lucru a 

Judecătoriei Bălți 

Generează eroare 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 18 iulie 2012 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Comunicate de presă Raport analitic privind activitatea Judecătoriei Bălţi în perioada anului 2010 

Competența  Competența jurisdicțională 

Informații de interes public - Link activ la regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească 

- Link activ la serviciul relații cu publicul 

- Link activ la rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat 

- Link activ la Ghidul cetățeanului, la  deschiderea căruia apar linkuri la modele de 

cereri, cerere de chemare în judecată, drepturile și obligațiile participanților, apelul, 

recursul, executarea hotărîrii, taxa de stat, dicționar de termeni juridici 

Felicitări  Nu conține informații 

Noutăți  Nu conține informații 

Posturi vacante Anunț privind vacanța funcției de grefier 

Anunțuri  - Anunț privind vacanța funcției de grefier 

- Aviz consultativ cu privire la organizarea şi desfăşurarea, în perioada iunie - decembrie 

http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
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2012, a donării de sînge voluntare şi Zilei Mondiale a donatorului de sînge 14 iunie 2012 

în mun. Bălţi 

Sursa: http://jba.justice.md/ 

Concluzii: 
 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Bălţi. În meniul Anunțuri și Posturi vacante se 

dublează anunțul privind funcția vacantă. În meniul Competența urmează a fi indicate localitățile din raza 

teritorială de activitate a Judecătoriei Bălţi. În meniul Comunicate de presă informaţia este învechită și 

urmează a fi actualizată. 

 

 

13.  Judecătoria Bender 

 

Pagina web a Judecătoriei Bender 

Judecătoria Bender dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Bender de specialistul relaţii cu publicul în măsura în care informaţia 

urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Bender şi gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 13. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Bender  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Bine aţi venit pe pagina web a 

Judecătoriei Bender 

LoremIpsum (o machetă pentru text a industriei tipografice) 

 

Informaţii de interes public - Programul de lucru – link activ care informează cetăţenii despre orele de lucru ale 

judecătoriei 

- Să aducem justiţia mai aproape de cetăţeni – link activ care la deschidere generează 

eroare  

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competenţa - Competenţa 

- Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Bender 

Cadrul normativ al Judecătoriei 

Bender 

- Să aducem justiţia mai aproape de cetăţeni – link activ care la deschidere generează 

eroare 

- Linkuri active la actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relaţii cu publicul Nu conţine  informaţie 

Comunicate de presă Nu conţine informaţie 

Noutăţi - Informaţie despre întîlnirile între conducătorii instituţiilor de drept din mun. Bender 

din 17 iunie 2011 

- Documente cu anunţ despre concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

grefier şi translator (datate cu 07.10.2011) 

Arhiva  Nu conţine  informaţie 

Organizare  - Schema de încadrare pentru anul 2010 

- Document ce conţine organigrama Judecătoriei Bender 

Posturi vacante - Nu conţine  informaţie 

Lista şedinţe Informaţia NU este extrasă în mod automat din PIGD 

http://jba.justice.md/
http://jhn.justice.md/?menu=62&lang=ro
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Lista dosare  Informaţia NU este extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia NU este extrasă în mod automat din PIGD 

Informaţii statistice Date statistice generale pentru anul 2010 

Hotărîri judecătoreşti Hotărîrile judecătoreşti (plasate manual) 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 27.04.2011 

Şedinţe de judecată Listele şedinţelor de judecată(plasate manual) 

Sursa:http://jbe.justice.md/ 
Concluzii: 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că meniurile, sunt completate parţial cu 

informaţie de interes public despre activitatea Judecătoriei Bender. Uneori lipseşte coerenţa între 

denumirea meniului şi conţinutul acestuia. Astfel în meniul Bine aţi venit pe pagina web a Judecătoriei 

Bender este afişată informaţia despre „LoremIpsum”(o machetă pentru text a industriei tipografice). În 

meniul Informaţii de interes public, linkul Să aducem justiţia mai aproape de cetăţeni,direcționează la 

mesajul potrivit căruia informaţia solicitată nu a fost găsită pe server. În meniul Noutăţi este amplasată 

informaţia despre posturi vacante (datată cu anul 2011), deşi meniul Posturi vacante nu este completat. În 

meniul Cadrul normativ al Judecătoriei Bender linkurile prezentate trebuie să poarte o denumire şi să fie 

aranjate într-o ordine corespunzătoare. Informația despre lista dosarelor, lista ședințelor și hotărîrile 

pronunțate la Judecătoria Bender, nu este extrasă în mod automat din PIGD. Hotărîrile sunt plasate pe 

pagina web manual într-un meniu separat. Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 27.04.2012.  

Specialistul coordonator pentru serviciul relaţii cu publicul, care administrează pagina web a instanţei a 

menţionat că din 16 martie 2012 nu are acces la administrarea paginii web a instanţei. La data efectuării 

vizitei de documentare, problema încă nu a fost soluţionată. De asemenea, a fost menţionat faptul că 

informaţia nu este extrasă în mod automat din PIGD şi plasată pe pagina web. Problema dată a existat de 

la crearea paginii şi iniţierea utilizării PIGD pînă la data vizitei de documentare şi încă nu a fost 

soluţionată. 

 

 

14.  Judecătoria Anenii Noi 

Pagina web a Judecătoriei Anenii Noi 

Judecătoria Anenii Noi dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. 

Responsabil pentru actualizarea paginii web la Judecătoria Anenii Noi este specialistul coordonator relații 

cu publicul. În cadrul vizitei de documentare s-a constatat că specialistul nu cunoștea sistemul de 

management al conținutului paginii web. Cînd era necesar de actualizat pagina web, specialistul contacta 

CTS.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Anenii Noi și gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 14. Conținutul paginii web a Judecătoriei Anenii Noi  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Nu conține informație 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Judecători  Lista judecătorilor cu indicarea biroului și numărului de telefon de contact  

Organizare Lista colaboratorilor la situația din 21.04.2010 

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

http://jbe.justice.md/
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Ultima hotărîre a fost publicată pe 31 iulie 2012 

Cadrul normativ  Lista actelor normative care reglementează activitatea instanțelor de 

judecată  

Comunicate de presă  Nu conține informație 

Arhiva Link activ la meniul Linkuri, care nu conține nici o informație 

Sursa:http://jan.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Anenii Noi nu este utilizat în măsură deplină. Unele meniuri, cum sunt, Mesajul 

președintelui judecătoriei, Comunicate de presă,Arhiva nu conțin nici o informație. Pagina web nu 

conține numărul suficient de meniuri. 

 

 

15. Judecătoria Basarabeasca 

Pagina web a Judecătoriei Basarabeasca 

Judecătoria Basarabeasca dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Basarabeasca de consultant, în măsura în care informaţia urmează să 

fie actualizată. Consultantul exercită atribuţiile de asigurare a mentenanţei paginii web. 

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Basarabeasca şi gradul 

lor de completivitate. 
Tabelul 15. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Basarabeasca 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

Judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui colorat în trei culori ale tricolorului 

- Imagine cu preşedintele Judecătoriei 

Competenţa - Competenţa Judecătoriei Basarabeasca 

- Informaţii despre localităţile din raza teritorială a Judecătoriei Basarabeasca 

Cadrul normativ - Tabel cu 14 acte normative de bază, care reglementează activitatea Judecătoriei 

- Listă cu alte 3 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică și relații cu mass-media; 

Noutăţi Nu conține nici o informație 

Arhiva Nu conţine nici o informaţie 

Organizare - Link la colaboratorii instanței, care conţine lista judecătorilor instanței și lista 

aparatului Judecătoriei 

- Link la Regulamentul de ordine internă, care conţine Regulamentul de ordine internă a 

instanței 

- Link la date de contact,care conține informații cu privire la datele de contact ale 

anticamerei președintelui, a arhivei și cancelariei instanței. 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre a fost plasată la 09.07.2012 

Informaţii statistice Informații statistice cu privire la activitatea Judecătoriei Basarabeasca în anul 2008 și 2009 

Informaţii de interes public - Ghidul cetățeanului, meniul conține linkuri active la cererea de chemare în judecată, 

drepturile și obligațiile participanților la proces, apelul, și recursul; 

- Reguli de conduită în instanța de judecată 

- Norme de conduită ale angajaților Judecătoriei 

http://jan.justice.md/
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- Citații publice 

- Link activ la pagina web a Guvernului Republicii Moldova 

Orarul ședințelor de judecată - Orarul ședințelor de judecată a judecătorului Veronica Carapirea, care nu conține 

nici o informație; 

- Orarul ședințelor de judecată a judecătorului Gheorghe Burdujan, care nu conține 

nici o informație; 

- Orarul ședințelor de judecată a judecătorului Tatiana Molcianova, care nu conține 

nici o informație; 

- Orarul ședințelor de judecată a judecătorului de instrucție Dorin Munteanu, care nu 

conține nici o informație; 

Sursa: http://jbs.justice.md/ 

Concluzii:  

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu unele 

informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Basarabeasca. Uneori lipseşte coerenţa între 

denumirea meniului şi conţinutul acestuia, iar în unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici o 

informaţie de interes public. Astfel, în meniul Arhiva, Noutăți și Orarul ședințelor de judecată nu se 

conţine nici o informaţie de interes public. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte 

normative care reglementează activitatea judecătorească. Linkurile nu sunt active. Pentru a facilita 

accesul cetățenilor la actele normative corespunzătoare ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în 

meniul dat. Textul în unele meniuri, cum sunt Mesajul președintelui Judecătoriei, Organizare, Informații 

de interes public urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, culorii și stilului textului 

folosit. În meniul Informații de interes public este plasat un link activ, la accesarea căruia cetățenii sunt 

redirecționați pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova. 

 

 

16.  Judecătoria Briceni 

Pagina web a Judecătoriei Briceni 

Judecătoria Briceni dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Briceni de specialistul coordonator în măsura în care informaţia urmează a 

fi actualizată. Specialistul coordonator exercită atribuţiile de asigurare a mentenanţei paginii web a 

instanţei. S-a menţionat că deseori pagina nu este funcţională. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Briceni şi gradul lor de 

completivitate. 
Tabelul 16. Conținutul paginii web a Judecătoriei Briceni 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui 

- Poză cu imaginea faţadei exterioare a judecătoriei, care nu este vizibilă 

Competenţa - Competenţa Judecătoriei Briceni; 

- Tabel cu informaţii despre localităţile din raza teritorială a Judecătoriei Briceni 

Cadrul normativ - Tabel cu 14 acte normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte 3 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul - Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul 

- Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Briceni 

Comunicate de presă Nu conţine nici o informaţie 

Noutăţi Linkul Posturi vacante, care nu conţine nici o informaţie 

Arhiva - Poză care nu poate fi vizualizată 

http://jbs.justice.md/
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- Descrierea funcţionalităţii arhivei 

- Date despre programul de activitate a arhivei 

Organizare Organigrama 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Informaţii statistice Nu conţine nici o informaţie 

Informaţii de interes public - Programul de lucru al Judecătoriei Briceni 

- Ghidul cetăţeanului 

- Norme de conduită ale angajaţilor instanţelor de judecată 

- Executorii judecătoreşti Briceni 

Link-uri utile Sunt plasate linkuri ale organelor administraţiei publice locale 

Sursa:http://jbr.justice.md/ 
Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate 

cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Briceni. Cu toate acestea, în multe 

meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informaţie de interes public şi uneori informaţia nu este 

aranjată coerent pe pagină. În meniul Linkuri utile linkurile prezentate trebuie să fie aranjate într-o ordine 

corespunzătoare. În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei 

Briceni trebuie să fie reformatat. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte normative în 

care se face trimitere la activitatea judecătorească. Linkurile, însă,nu sunt active. Prin urmare, pentru a 

facilita accesul la informație, ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în meniul dat. Se recomandă 

completarea meniurilor din pagina web cu informaţie comprehensivă de interes public şi actualizarea ei 

permanentă. 

 

 

17. Judecătoria Cahul 

Pagina web a Judecătoriei Cahul 

Judecătoria Cahul dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web se 

actualizează la Judecătoria Cahul de un consultant în măsura în care informaţia urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Cahul şi gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 17. Conținutul paginii web a Judecătoriei Cahul 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

Mesajul Preşedintelui 

Componenţa judecătoriei  - Lista judecătorilor 

- Aparatul instanţei 

Organizare - Regulamentul de ordine internă 

- Organigrama instanţei 

Competenţa - Competenţa generală 

- Competenţa teritorială 

Cadrul normativ - Tabel cu 13 acte normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte 3 acte normative 

http://jbr.justice.md/
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Informaţii de interes public - Programul de lucru 

- Autoritatea judecătorească 

- Ghidul cetăţeanului 

- Reguli de conduită a justiţiabililor în instanţa judecătorească 

- Codul de conduită a funcţionarului public 

- Norme de conduită ale angajaţilor instanţelor de judecată 

Serviciul relaţii cu publicul - Relaţii cu publicul 

- Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

Noutăţi - Ziua uşilor deschise 

- Informaţii cu privire la plafonarea taxei de stat de către Ministerul Justiţiei 

Posturi vacante Cîteva anunţuri privind ocuparea posturilor vacante ale instanţei 

Lista cauzelor fixate spre 

examinare 

Nu conţine nici o informaţie 

Arhiva - Descrierea activității arhivei 

- Date despre programul de activitate a arhivei 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Informaţii statistice Nu este plasată nici o informaţie 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre plasată pe 02.08.2012 

Link-uri Link-uri la paginile web ale autorităţilor administraţiei publice centrale care nu conțin nici 

o denumire 

Sursa: http://jch.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate 

cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Cahul. Cu toate acestea, în unele 

meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informaţie de interes public. Uneori, textul plasat necesită a 

fi formatat. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte normative care reglementează  

activitatea judecătorească. Pentru a facilita accesul cetățenilor la actele normative vizate, ar fi mai 

oportună plasarea pe pagina web a linkurilor active, care ar redirecționa vizitatorii paginii web la 

documentele corespunzătoare. În meniul Link-uri, linkurile prezentate trebuie să poarte o denumire şi să 

fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială de 

activitate a Judecătoriei Cahul trebuie să fie reformatat. 

 

 

18.  Judecătoria Cantemir 

Pagina web a Judecătoriei Cantemir 

Judecătoria Cantemir dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Cantemir de specialistul coordonator, în măsura în care informaţia urmează 

să fie actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Cantemir şi gradul lor de 

completivitate. 
Tabelul 18. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Cantemir 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui - Mesajul Preşedintelui 

http://jch.justice.md/
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judecătoriei  - Imaginea cu preşedintele judecătoriei, care nu poate fi vizualizată 

Competenţa - Competenţa Judecătoriei Cantemir 

- Informaţii despre localităţile din raza teritorială a Judecătoriei Cantemir 

Cadrul normativ - Tabel cu 14 acte normative de bază, care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte 3 acte normative, care conţin link-uri active, ce direcţionează cetăţenii la 

actul nominalizat 

Informaţii de interes public - Ghidul cetăţeanului: 

 Cererea de chemare în judecată, unde este specificată forma şi conţinutul cererii 

de chemare în judecată 

 Drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces, care cuprinde informaţii cu 

privire la comportamentul participanţilor la proces în cadrul şedinţelor de judecată 

 Apelul, care conţine informaţii cu privire la hotărîrile care pot fi atacate cu apel şi 

instanţele competente să soluţioneze apelul 

 Recursul, care conţine informaţii cu privire la hotărîrile care pot fi atacate cu 

recurs şi instanţele competente să soluţioneze recursul 

- Programul de lucru al instanţei de judecată 

- Reguli de conduită a justiţiabililor şi altor persoane în instanţa judecătorească 

- Norme de conduită ale angajaţilor judecătoriei, care au fost aprobate prin Hotărîrea 

CSM 95/5 din 20.03.2008 

- Adrese utile, unde sunt plasate link-uri active ale organelor administraţiei centrale 

Serviciul relaţii cu publicul - Regulamentul cu privire la serviciul de informare, la accesarea căruia cetăţenii sunt 

direcţionaţi pe o pagină care nu poate fi găsită 

- Norme de conduită ale angajaţilor, la accesarea căruia cetăţenii sunt direcţionaţi pe o 

pagină care nu poate fi găsită 

- Informaţii cu privire la funcţia specialistului relaţii cu publicul şi datele de contact ale 

acestuia 

- Programul de lucru al Judecătoriei Cantemir 

- Legea cu privire la accesul la informaţie, nr. 982-XIV din 11.05.2000 

- Decizia Parlamentului nr. 174 din 19.07.2007 cu privire la pentru aprobarea Strategiei 

de consolidare a sistemului judecătoresc şi a Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc 

Comunicate de presă Meniul nu conţine nici o informaţie 

Noutăţi - Sunt plasate trei imagini, dintre care una nu poate fi vizualizată, iar celelalte două sunt 

Drapelul RM şi Femida 

- Posturi vacante, la accesarea căruia nu este vizualizată nici o informaţie 

Arhiva - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Informaţie cu privire la activitatea arhivei 

- Datele de contact ale serviciului arhivă şi programul de lucru 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe site la 18.07.2012 

Informaţii statistice Nu conţine nici o informaţie 

Sursa: http://jct.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate 

cu informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Cantemir. Cu toate acestea, uneori 

informaţia plasată se dublează în mai multe meniuri sau în unele meniuri nu este plasată nici o informaţie. 

Astfel în meniul Informaţii de interes public şi Serviciul relaţii cu publicul se dublează informația despre 

graficul de lucru al instanţei şi normele de conduită a angajaţilor judecătoriei. În meniul Comunicate de 

presă, Posturi vacante, Informaţii statistice nu se conţine nici o informaţie. În meniul Informaţii de 

interes public linkurile plasate în rubrica Adrese utile trebuie să poarte o denumire şi să fie aranjate într-o 

ordine corespunzătoare. În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială a activitate a 

http://jct.justice.md/


31 
 

Judecătoriei Cantemir trebuie să fie reformatat.Specialistul coordonator a menţionat că nu a frecventat 

cursurile de instruire în utilizarea sistemului de management al conținutului paginii web. 

 
 

19.  Judecătoria Călărași 

Pagina web a Judecătoriei Călărași 

Judecătoria Călăraşi dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Călăraşi de persoana responsabilă de relaţii cu publicul în măsura în care 

informația urmează a fi actualizată. 

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Călăraşi și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 19. Conținutul paginii web a Judecătoriei Călăraşi 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei. Denumirea 

actelor constituind link activ la textul actului legislativ 

Competenţa  - Competența jurisdicțională 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Călăraşi. Denumirea 

localităţilor constituind link activ la pagina web wikipedia.org, ce conţine informaţia 

despre localitatea selectată 

Organizarea  - Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 13 iulie 2012 

Citaţii publice Nu conține informații 

Comunicate de presă Link activ la Ceremonia de transmitere a echipamentului IT Judecătoriei Călăraşi în cadrul 

Proiectului Regional de Susţinere a Protecției în Belarus, Moldova şi Ucraina 

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Informații de interes public - Link activ la Programul de lucru al Judecătoriei Călăraşi  

- Link activ la Rechizite bancare, ce conţine linkuri active la Rechizitele bancare pentru 

plata taxei de stat şi Rechizitele bancare pentru plata taxei întru prestarea serviciilor, 

contra plată, de către Judecătoria Călăraşi 

- Link activ la Contacte, care nu conține informații 

Informații statistice Nu conține informații 

Arhiva Link activ la meniul Arhiva citaţiilor publice, care nu conține informații 

Posturi vacante - Document cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 

- Document cu Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante 

Link-uri utile Link-uri active la: 

 Pagina oficială a Republicii Moldova 

 Pagina oficială a Preşedintelui RM 

 Pagina oficială a Parlamentului RM 

 Pagina oficială a Guvernului RM 

 Pagina oficială a Ministerului Justiţiei a RM 

 Pagina oficială a Consiliului Superior a Magistraturii 

 Pagina oficială a Curţii Supreme de Justiţie 

 Pagina oficială a Curţii de Apel Chişinău 

http://jcl.justice.md/?menu=59&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=62&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=63&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=63&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=63&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=64&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=64&lang=ro
http://jcl.justice.md/?menu=73&lang=ro
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 Pagina oficială a Institutului Naţional a Justiţiei 

 Pagina oficială a Procuraturii Generale 

 Pagina oficială a Registrului de stat al actelor juridice 

Întrebări frecvente Nu conține informații 

Achiziţii publice Nu conține informații 

Date de contact Datele de contact ale instanţei 

Sursa:  http://jcl.justice.md  

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Călăraşi.Meniurile, în care informația lipsește, 

urmează a fi completate cu informație de interes public. În unele meniuri informația se dublează. 

 

20.  Judecătoria Căușeni 

Pagina web a Judecătoriei Căușeni 

Judecătoria Căușeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Căușeni de consilierul președintelui în măsura în care informația urmează a 

fi actualizată. La momentul vizitei funcția dată era vacantă, astfel, pagina web nu era administrată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Căușeni și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 20. Conținutul paginii web a Judecătoriei Căușeni 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

- Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența 

- Document cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Căușeni 

Cadrul normativ - Link activ la actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul - Numele și prenumele specialistului coordonator al Serviciului Relaţii cu Publicul și 

datele de contact ale instanței 

Comunicate de presă - Nu conține informații 

Noutăți - Nu conține informații 

Arhiva - Informații generale despre arhivă și numele și prenumele șefului de arhivă 

Organizare  - Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 26.06.2012 

Informații statistice - O diagramă fără informații sau cifre 

Informații de interes public - Link activ la rubrica Rechizite Bancare / linkuri active la rubrica „Pentru plata taxei 

de stat” și rubrica „Pentru plata amenzilor judecătorești” care conține informații privind 

rechizitele bancare ale instanței 

-    Link activ la categoria „Cum să-mi execut hotărîrea”, care direcționează la pagina 

web http://echitate.wordpress.com 

-    Link activ la categoria „Cerere de chemare în judecată”, care direcționează la pagina 

web http://echitate.wordpress.com 

Posturi vacante - Anunț privind ocuparea funcției vacante de consilier al președintelui instanței 

Link-uri - Nu conține informații 

Sursa:http://jca.justice.md/ 

http://jcl.justice.md/
http://echitate.wordpress.com/2010/01/23/cum-sa-mi-execut-hotarirea/
http://echitate.wordpress.com/
http://echitate.wordpress.com/2010/01/23/cum-sa-intocmesti-o-cerere-de-chemare-in-judecata-pe-o-cauza-civila/
http://echitate.wordpress.com/
http://jca.justice.md/?menu=76&lang=ro
http://jca.justice.md/
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Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Căușeni. Uneori, informația plasată se 

dublează. Astfel în meniul Informații de interes public în submeniurile „Pentru plata taxei de stat” și 

„Pentru plata amenzilor judecătorești” informația se dublează și lipsesc informații despre graficul de 

eliberare a hotărîrilor, graficul de audiență a cetățenilor etc. În meniul Informații statistice, este plasată o 

diagramă ce nu conține informație. În meniul Competența este plasat linkul la un document Word care 

conține informația despre raza teritorială de activitate a Judecătoriei Căușeni. Pentru a facilita accesul 

publicului la informația dată se recomandă plasarea directă pe pagină a informației despre raza teritorială 

de activitatea a Judecătoriei Căușeni. 

 

 

21.  Judecătoria Ceadîr-Lunga 

Pagina web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

Judecătoria Ceadîr-Lunga dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Ceadîr-Lunga de specialistul coordonator, în măsura în care informaţia 

urmează să fie actualizată. Specialistul coordonator exercită atribuţiile de asigurare a mentenanţei paginii 

web.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga şi gradul 

lor de completivitate. 
Tabelul 21. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui 

- Poză cu preşedintele judecătoriei 

Competenţa - Competenţa Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

- Informaţii despre localităţile din raza teritorială a Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

Cadrul normativ - Tabel cu 14 acte normative de bază, care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte 3 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul Informaţii despre persoana care exercită funcţia de specialist în relaţii cu publicul 

Comunicate de presă Nu conţine nici o informaţie 

Arhiva - Link-uri, care nu conţine nici o informaţie 

- Noutăţi, care nu conţine nici o informaţie 

Organizare Organigrama 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată la 13.08.2012 

Informaţii statistice Nu conţine nici o informaţie 

Informaţii de interes public Nu conţine nici o informaţie 

Noutăţi Conţine link-ul Posturi vacante, în care nu este plasată nici o informaţie. 

Sursa: http://jcg.justice.md/ 

 

 

 

http://jcg.justice.md/
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Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu unele 

informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Ceadîr-Lunga. Informaţia plasată este însoţită 

în unele cazuri de poze, ilustraţii, scheme. Cu toate acestea, uneori lipseşte coerenţa între denumirea 

meniului şi conţinutul acestuia, iar în multe meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informaţie de 

interes public. Astfel, în meniul Arhiva este plasat submeniul Link-uri, care nu conţine nici o informaţie 

şi nu corespunde denumirii meniului principal. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte 

normative care reglementează activitatea judecătorească. Linkurile nu sunt active. Pentru a facilita 

accesul cetățenilor la actele normative corespunzătoare ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în 

meniul dat. 

 

 

22.  Judecătoria Cimișlia 

Pagina web a Judecătoriei Cimișlia 

Judecătoria Cimișlia dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Cimișlia de specialistul coordonator înmăsura în care informația urmează a 

fi actualizată. E-mailul instanței este administrat de consilierul președintelui. 

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Cimișlia și gradul lor de 

completivitate.  
 

Tabelul 22. Conținutul paginii web a Judecătoriei Cimișlia 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul 

Președinteluijudecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Cimișlia 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Noutăți Link activ la categoria Posturi Vacante, care nu conține nici o informație 

Arhiva Link activ la categoria Link-uri utile, care nu conține nici o informație 

Organizare  Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 12.07.2012 

Informații statistice Nu conține informații 

Informații de interes public Nu conține informații 

Sursa: http://jcm.justice.md/ 

Concluzii:  

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Cimișlia. Uneori lipsește coerența între 

denumirea meniului și conținutul acestuia. Astfel, în meniul Noutăți este afișat un link activ la 

http://jcm.justice.md/
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deschiderea căruia vizitatorii paginii web sunt redirecționați către meniul Posturi Vacante, care nu 

conține nici o informație. În meniu Arhiva, este afișat un link activ la deschiderea căruia vizitatorii 

paginii web sunt direcționați către meniul Link-uri utile, care nu conține nici o informație. În meniul 

Informații de interes public lipsește informație despre graficul de eliberare a hotărîrilor, graficul de 

audiență a cetățenilor etc. Informația despre programul de lucru al Judecătoriei Cimișlia nu este afișată. 

În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Cimișlia trebuie să 

fie reformatat. 

 
 

23.  Judecătoria Comrat 

Pagina web a Judecătoriei Comrat 

Judecătoria Comrat dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Comrat de persoana responsabilă de relaţii cu publicul în măsura în care 

informația urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Comrat și gradul lor de 

completivitate.  
 

Tabelul 23/1. Conținutul paginii web a Judecătoriei Comrat (în limba de stat) 
1
 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Competența  - Competența jurisdicțională 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Comrat 

Cadrul normativ - Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul - Nu conține informații 

Comunicate de presă - Nu conține informații 

Arhiva -  Link activ la meniul Link-uri utile, care nu conține informații 

Organizarea  - Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 03 august 2012 

Informații statistice Nu conține informații 

Informații de interes public Nu conține informații 

Noutăți  Nu conține informații 

Sursa: http://jco.justice.md 

Tabelul 23/2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Comrat (în limba rusă) 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența jurisdicțională 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Comrat 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Arhiva Nu conține informații 

                                                           
1
Informația introdusă pe pagina web în limba de stat și în limba rusă diferă. 

http://jco.justice.md/
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Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 03 august 2012 

Informații statistice Nu conține informații 

Sursa: http://jco.justice.md 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Comrat. De asemenea, la accesarea paginii 

web în limba de stat, nu sunt introduse datele de contact ale instanței. Meniurile urmează a fi completate 

cu informație de interes public. Tabelul cu opinia vizitatorilor paginii web urmează a fi completat cu 

informația corespunzătoare. 

 
 

24. Judecătoria Criuleni 

Pagina web a Judecătoriei Criuleni 

Judecătoria Criuleni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Criuleni de o persoană învestită cu obligația dată. La data efectuării vizitei 

persoana responsabilă pentru gestionarea paginii web era în concediu.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Criuleni și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 24. Conținutul paginii web a Judecătoriei Criuleni  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei - Mesajul Președintelui 

- Organigrama Judecătoriei Criuleni 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 

- Tabel cu actele normative care reglementează activitatea instanței 

- Legi, Hotărîri, Regulamente – link activ  la deschiderea căruia apare un 

link la Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică și 

relații cu mass-media, care, la rîndul său, nu se deschide, generînd o 

eroare 

- Recomandări – link activ la deschiderea căruia nu apare nici o 

informație 

- Regulamentele judecătoriei – link activ la deschiderea căruia apare un 

link la Instrucțiunea cu privire la ținerea manuală a lucrărilor de 

secretariat în judecătorii, care, la rîndul său, nu se deschide, generînd o 

eroare 

Serviciul relații cu publicul  

 

- Informația generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul 

- Datele de contact ale specialistului relații cu publicul 

Comunicate de presă  Nu conține informație 

Noutăți  Nu conține informație 

Arhiva Nu conține informație 

Organizare  Nu conține informație 

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 01.08.2012 

http://jco.justice.md/
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Informații statistice  Nu conține informație 

Informații de interes public  

 

- Anunț din anul 2010 despre ziua ușilor deschise la Judecătoria Criuleni 

- Planul de acțiuni al Judecătoriei Criuleni cu ocazia zilei ușilor deschise 

Posturi vacante  

 

- Anunț din anul 2009 despre vacanța funcției de grefier și traducător 

- Formular de participare la concurs.  

          Sursa:http://jcr.justice.md/ 
Concluzii:  

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Criuleni a fost accesat ultima dată cu mult timp în urmă. S-a depistat că uneori denumirea 

meniului nu corespunde conținutului acestuia. Astfel, în meniul Mesajul președintelui judecătoriei, pe 

lîngă textul mesajului, este plasată organigrama judecătoriei, pentru care există un meniu separat pe 

pagina web – Organizare. Într-un șir de meniuri informația lipsește, iar în altele informația plasată este 

învechită. 

 
 

25. Judecătoria Dondușeni 

Pagina web a judecătoriei Dondușeni 

Judecătoria Dondușeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Dondușeni de specialistul relații cu publicul și consilierul președintelui 

în măsura în care informația se modifică și urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Dondușeni și gradul lor 

de completivitate.  
Tabel 25. Conținutul paginii web a Judecătoriei Dondușeni  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei  

- Mesajului președintelui 

- Prezentarea generală a instanței 

- Imagine care nu poate fi vizualizată  

Birourile judecătorilor Lista judecătorilor însoțită de imagini, care nu pot vi vizualizate 

Competența Lista localităţilor din raza teritorială a Judecătoriei Dondușeni 

Cadrul normativ - Lista actelor normative care reglementează activitatea instanțelor de judecată  

Serviciul relații cu publicul Informaţii despre persoana care exercită funcţia de specialist relaţii cu public 

Comunicate de presă Nu conține nici o informație 

Noutăți  Nu conține nici o informație 

Arhiva La accesare apare meniul Link-uri, care nu conține nici o informație 

Organizare - Organigrama judecătoriei 

- Lista personalului instanței, funcția deținută și telefoanele de contact 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă  în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre  a fost publicată pe 22.08.2012 

Informații statistice  Nu conține nici o informație  

Informații de interes public  Nu conține nici o informație 

Sursa: http://jdn.justice.md/ 

 

 

 

 

http://jcr.justice.md/
http://jdn.justice.md/
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Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Dondușeni. Uneori lipsește coerența între 

denumirea meniului și conținutul acestuia. Astfel,  în meniul Arhiva este plasat submeniul Link-uri, care 

nu conţine nici o informaţie, la fel ca și meniurile Comunicate de presă, Noutăți, Informații statistice și 

Informații de interes public. 

 

26.  Judecătoria Drochia 

Pagina web a Judecătoriei Drochia 

Judecătoria Drochia dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

este administrată de către consilierul președintelui. În cadrul vizitei de evaluare nu au fost declarate 

careva dificultăți în administrarea paginii web. Conform celor menționate de către angajații instanței, 

pagina web este utilizată pentru publicarea hotărîrilor, anunțurilor privind funcțiile vacante, lista 

ședințelor de judecată, felicitări cu anumite ocazii precum și pentru plasarea programului de lucru al 

instanței.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Drochia și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 26. Conținutul paginii web a Judecătoriei Drochia 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul Președintelui 

Lista ședințe Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Competența 

 

Raza teritorială de activitate a judecătoriei 

Cadru normativ  Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul  Programul de lucru al Judecătoriei Drochia 

Comunicate de presă  Lista dosarelor numite spre examinare 

Noutăți Link activ la meniul Posturi vacante 

Arhiva Nu conține nici o informație 

Lista ședințe  Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 27.07.2012 

Informații statistice  Nu conține informație 

Informații de interes public  Generează eroare 

          Sursa: http://jdr.justice.md/ 

Concluzii:  
 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Drochia este utilizat parțial. Pe pagina web este plasată puțină informație de interes public. 

Denumirea unor meniuri și a conținutului acestora nu coincid. Astfel, în Meniul Comunicate de presă 

sunt plasate listele dosarelor numite spre examinare. Nu este necesară scanarea și plasarea listelor 

cauzelor fixate pentru judecare întocmite manual, cînd în meniul Lista ședințe, cu condiția utilizării 

corespunzătoare a PIGD, apare toată informația despre cauzele fixate pentru judecare. 

http://jdr.justice.md/
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27.  Judecătoria Dubăsari 

Pagina web a Judecătoriei Dubăsari 

Judecătoria Dubăsari dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

este gestionată la Judecătoria Dubăsari de specialistul coordonator în relaţii cu publicul în măsura în care 

informaţia urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Dubăsari şi gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 27. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Dubăsari 

 

Denumirea meniului  Informaţia plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

Judecătoriei Dubăsari 

- Mesajul Preşedintelui 

- Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Link-ul Noutăţi, unde este plasat un anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante de 

grefier al instanţei de judecată 

Graficul şedinţelor de judecată - La judecătorul V. Suciu, în care nu este plasată nici o informaţie 

- La judecătorul B. Talpă, în care nu este plasată nici o informaţie 

- La judecătorul Al. Motricală, în care nu este plasată nici o informaţie 

Competenţa - Competenţa generală 

- Competenţa teritorială 

Cadrul normativ - 23 de acte normative de bază care reglementează activitatea judecătorească 

- Alte 6 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul - Date de contact ale judecătorilor şi angajaţilor judecătoriei 

- Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

- Specialistul coordonator în relaţii cu publicul 

 Poză care nu poate fi vizualizată 

 2. Datele de contact ale specialistului coordonator în cadrul Judecătoriei 

Dubăsari 

Arhiva Link-ul nu conţine nici o informaţie 

Organizare Link-ul nu conţine nici o informaţie 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 19.07.2012 

Informaţii de interes public - Programul de lucru al Judecătoriei Dubăsari 

- Reguli de conduită a angajaţilor instanţelor de judecată 

- Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Dubăsari 

- Îndrumar pentru justiţiabili 

- Planul de activitate şi de autoinstruire a Judecătoriei Dubăsari 

Link-uri utile Nu conţine nici o informaţie. 

Sursa: http://jdb.justice.md 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate 

cu informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Dubăsari. Cu toate acestea, în meniurile 

Arhiva, Organizare, Linkuri utile nu se conține informație.  În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai 

multe acte normative în care se face trimitere la activitatea judecătorească. Link-urile, însă, nu sunt 

active. Pentru a facilita accesul la informație, ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în meniul dat. 

În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Dubăsari trebuie să 

fie reformatat. 

http://jdb.justice.md/
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28.  Judecătoria Edineț 

Pagina web a Judecătoriei Edineț 

Judecătoria Edineţ dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web se 

actualizează la Judecătoria Edineţ de specialistul coordonator în măsura în care informaţia urmează a fi 

actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Edineţ şi gradul lor de 

completivitate. 
Tabelul 28. Conținutul paginii web a Judecătoriei Edineț 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui 

- Poză cu imaginea faţadei exterioare a judecătoriei, care nu poate fi vizualizată 

Prezentare generală - Competenţa teritorială a judecătoriei 

- Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti 

Componenţa şi organizarea  - Regulamente de ordine internă 

- Date de contact 

- Organigrama 

Informaţii de interes public - Graficul de audienţă 

- Ghidul cetăţeanului 

- Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească 

- Codul de conduită a funcţionarului public 

- Norme de conduită ale angajaţilor instanţelor de judecată 

- Justiţia Juvenilă 

Cadrul normativ - Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii mass-media 

- Tabel cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul - Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul 

- Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Edineţ 

- Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Şedinţe de judecată afişate pe 

panou 

Listele dosarelor examinate de fiecare judecător în parte 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 13.08.2012 

Informaţii statistice Raport statistic pentru anul 2010 pe cauzele civile, penale şi contravenţionale 

Arhiva - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Descrierea funcţionalităţii arhivei 

- Date despre programul de activitate al arhivei 

Comunicate de presă - Este plasat un link – Mesaj de felicitare, care nu conţine nici o informaţie 

- Poză care nu poate fi vizualizată 

Noutăţi - Posturi vacante 

- Publicarea hotărîrilor Judecătoriei Edineţ pe pagina web 

- Evaluarea performanţelor profesionale a funcţionarilor publici în anul 2010 

Sursa: http://jed.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate 

cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Edineţ Cu toate acestea, în multe 

meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informaţie de interes public şi uneori lipseşte coerenţa între 

denumirea meniului şi conţinutul acestuia. În meniul Comunicate de presă este plasat un link cu un mesaj 

de felicitare, care nu conţine nici o informaţie. În meniul Prezentare generală tabelul care reflectă raza 

http://jed.justice.md/
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teritorială de activitate a Judecătoriei Edineţ trebuie să fie reformatat. În meniul Cadrul Normativ sunt 

plasate mai multe acte normative în care se face trimitere la activitatea judecătorească, însă linkurile nu 

sunt active. Prin urmare, ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în meniul dat pentru a facilita 

accesul la informație. În unele meniuri ale paginii web informaţia se dublează, spre exemplu, 

Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media este plasat în meniul 

Cadrul Normativ şi Serviciu relaţii cu publicul. 

Totodată, specialistul coordonator a menţionat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire 

privind utilizarea sistemului de management al conținutului paginii web. Necesitatea instruirii este 

determinată de faptul că specialistul care se ocupă de administrarea paginii este nou angajat şi nu a 

beneficiat de instruire în domeniu. 

 
 

29.  Judecătoria Fălești 

Pagina web a Judecătoriei Fălești 

Judecătoria Fălești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

este administrată și actualizată de către specialistul din cancelarie. Dificultățile invocate de către 

specialistul din cancelarie în administrarea paginii web constau în lipsa unei instruiri corespunzătoare în 

acest domeniu, precum și lipsa de timp. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Fălești și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 29. Conținutul paginii web a Judecătoriei Fălești  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei - Poză care nu poate fi vizualizată 

- Mesajul Președintelui 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 
Tabel cu lista actelor normative care reglementează activitatea instanței 

Serviciul relații cu publicul  

 

Informație generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul, 

programul de lucru și datele de contact ale specialistului relații cu publicul 

Noutăți Informație privind adresa electronică a Judecătoriei Fălești 

Arhiva - Informații generale despre serviciul arhivă, modalitatea de eliberare a 

copiilor materialelor de pe dosare, orele de lucru și datele de contact ale 

arhivarului 

- Link activ la Legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova și, 

laInstrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii 

şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18 

decembrie 2008, la deschiderea ultimei este generată o eroare 

Organizare Link activ la Organigrama Judecătoriei Fălești 

Lista ședințe Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 29.08.2012 

Informații statistice Nu conține informație 

Informații de interes public  Nu conține informație 

Link-uri utile Nu conține informație 

Sursa: http://jfa.justice.md/ 

 

http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://jfa.justice.md/
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Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Fălești este utilizat. Cu toate acestea, unele meniuri, cum sunt Informații statistice, 

Informații de interes public, Link-uri utile nu conțin nici o informație. Textul în meniul Serviciul relații 

cu publicul urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, culorii și stilului textului folosit. 

Meniul Noutăți necesită a fi completat cu informație actualizată.Pe pagina web a judecătoriei lipseşte un 

meniu prevăzut pentru informaţia privind Posturile vacante. 

 

30.  Judecătoria Florești 

Pagina web a Judecătoriei Florești 

Judecătoria Floreşti dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pînă în iunie 

2012 persona responsabilă pentru administrarea paginii web a judecătoriei a fost specialistul coordonator 

relaţii cu publicul. Funcția dată a fost preluată, temporar, de către consilierul președintelui care nu 

dispune de suficient timp pentru administrarea şi actualizarea permanentă a paginii web.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Floreşti și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 30. Conținutul paginii web a Judecătoriei Floreşti  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Mesajul Președintelui 

Competența  - Competenţa judecătoriei 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 
- Tabel cu lista actelor normative care reglementează activitatea instanței 

Serviciul relații cu publicul  

 

- Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Informație generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul, 

datele de contact şi programul de lucru al specialistului relații cu 

publicul. 

Arhiva - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Informații generale despre serviciul arhivă 

- Link activ la Legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova și, 

laInstrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii 

şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18 

decembrie 2008, la deschiderea ultimei este generată o eroare 

Organizare Nu conţine informaţie 

Lista ședințe Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informație extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 21.08.2012 

Informații statistice Nu conţine informaţie 

Informații utile  Nu conţine informaţie 

Sursa: http://jfl.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Floreşti este utilizat parţial. Unele meniuri, cum sunt, Organizare, Informații statistice şi 

http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://jfl.justice.md/
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Informaţii utile nu conțin nici o informație. Meniul Serviciul relaţii cu publicul  urmează a fi reformatat 

în vederea uniformizării fontului, culorii și stilului textului folosit. Pe pagina web a judecătoriei lipseşte 

un meniu prevăzut pentru informaţia despre Posturile vacante. 

 

31. Judecătoria Glodeni 

Pagina web a Judecătoriei Glodeni 

Judecătoria Glodeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Glodeni de către un consultant, care cunoaște foarte bine sistemul de 

management al conținutului paginii web. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Glodeni și gradul lor de 

completivitate.  
Tabel 31. Conținutul paginii web a Judecătoriei Glodeni  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare - Scurt istoric al instanței 

- Competența instanței 

- Ziua funcționarului public 

 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

-   Link activ la meniul Președintele judecătoriei, la accesarea căruia apar linkuri active la:  

 Datele de contact ale președintelui Judecătoriei Glodeni 

 Orarul de audiență a cetățenilor 

-   Mesajul președintelui Judecătoriei Glodeni 

Cadrul normativ  Linkuri active la actele normative care reglementează activitatea Judecătoriei Glodeni. La 

accesarea linkurilor vizitatorii sunt redirecționați pe pagina web http://www.justice.md/ 

Serviciul relații cu publicul  - Link activ la Strategia de consolidare a sistemului Judecătoresc şi Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de  

consolidare a sistemului judecătoresc  

- Date de contact ale specialistului relații cu publicul 

Informații de interes public - Ghidul cetățeanului - link activ la accesarea căruia apar alte linkuri active cu informația 

despre:  

 Modelele de cereri 

 Cerere de chemare în judecată 

 Drepturile și obligațiile participanților 

 Apelul 

 Recursul 

 Executarea hotărîrii 

 Taxa de stat 

- Programul de lucru – link activ care informează cetățenii despre orele de lucru ale 

judecătoriei 

- Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească – 

link activ care prezintă informație despre organizarea instanțelor judecătorești în 

Moldova, reguli generale de conduită în incinta instanței de judecată, în cancelarie, în 

ședința de judecată, în arhivă, precum și modul de comunicare cu serviciul de informare 

și relații cu mass-media 

- Codul de conduită a funcționarului public 

- Normele de conduita ale angajaților judecătoriei– link activ la hotărîrea CSM;  

- Linkuri utile –link activ la accesare căruia  apar linkuri active la paginile web ale 

Parlamentului RM, Guvernului RM, Președinției RM, etc.   

Relații cu mass-media Date de contact ale persoanei responsabile pentru relațiile cu mass-media 

Comunicate de presă - Date statistice privind înfăptuirea justiției în anul 2009 în Republica Moldova 

- Nota informativă cu privire la activitatea Judecătoriei Glodeni pentru I semestru al 

anului 2010 

http://www.justice.md/
http://jhn.justice.md/?menu=62&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=64&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=65&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=241&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=242&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=242&lang=ro
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- Graficul serviciului colaboratorilor Judecătoriei Glodeni la data de 05 septembrie 2010 

- Alegeri parlamentare anticipate - 28.11.2010 

- Graficul serviciului colaboratorilor Judecătoriei Glodeni in ziua alegerilor locale 

generale din 05.06.2011 

- Graficul serviciului colaboratorilor Judecătoriei Glodeni in ziua alegerilor locale 

generale din 19.06.2011 

- Nota informativă privind rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale 

funcţionarilor publici din Judecătoria Glodeni pentru anul 2011 

Noutăți - Link la noutățile din 2011 

- Link la noutățile din 2010 

- Link la noutățile din 2009  

Organizarea - Link la organigrama Judecătoriei Glodeni 

- Link activ la Regulamentul de ordine internă 

- Link activ la Colaboratorii Judecătoriei Glodeni, la accesarea căruia apare lista cu alte 

linkuri active la:  

 Judecători – numele și imagini cu judecătorii din cadrul Judecătoriei Glodeni  

 Aparatul judecătoriei – numele și imagini cu angajații aparatului Judecătoriei 

Glodeni  

 Date de contact – adresa Judecătoriei Glodeni, datele de contact ale 

judecătorilor, cancelariei, arhivei, contabilității, etc.  

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 18 iulie 2012 

Informații statistice  Linkuri active la date statistice privind activitatea Judecătoriei Glodeni în anii 2007-2010 

Arhiva - Procedura de eliberare a copiilor de pe actele din dosare 

- Date de contact ale arhivei  

Posturi vacante  - Link activ la formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice 

vacante 

- Link activ la fișa postului de consilier al președintelui 

- Anunț despre ocuparea funcției vacante de consilier al președintelui  

Citații Trei citații publice 

Raionul Glodeni Linkuri active la:  

- Administrația publică locală a or. Glodeni 

- Administrația r-lui Glodeni 

- Instituțiile de stat 

- Organele de ocrotire a normelor de drept 

Achiziții publice Link activ unde sunt plasate comunicate ce țin de efectuarea achizițiilor publice 

Sursa: http://jgl.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată de mai sus, se poate constata că toate meniurile de pe pagina web a 

Judecătoriei Glodeni sunt completate cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei 

Glodeni. Informația plasată este însoțită, în mare parte de imagini. Cu toate acestea, textul plasat în unele 

meniuri, cum sunt Competența, Comunicate de presă, Informații de interes public urmează a fi 

reformatat în vederea asigurării uniformității designului și fontului folosit pe pagina web.  Unele categorii 

de informații plasate în meniurile Comunicate de presă, Noutăți, Informații statistice sunt învechite. 

 
 
 
 
 

http://jgl.justice.md/?menu=243&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=244&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=245&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=245&lang=ro
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http://jgl.justice.md/?menu=255&lang=ro
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http://jgl.justice.md/?menu=127&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=127&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=127&lang=ro
http://jgl.justice.md/?menu=185&lang=ro
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32. Judecătoria Hîncești 

Pagina web a Judecătoriei Hîncești 

Judecătoria Hîncești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Hîncești de specialistul relații cu publicul în măsura în care informația se 

modifică și urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Hîncești și gradul lor de 

completivitate.  
Tabel 32. Conținutul paginii web a Judecătoriei Hîncești 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Bine ați venit pe pagina web a 

judecătoriei Hîncești 

- Mesaj de bun venit;  

- Poză cu imaginea fațadei exterioare a judecătoriei 

Informații de interes public - Dicţionar pe termeni juridici- link activ prin accesarea căruia se deschide pagina web 

http://justice.md/md/dic/ 

- Programul de lucru – link activ care informează cetățenii despre orele de lucru ale 

judecătoriei 

- Graficul de eliberare a hotărîrilor de către cancelaria Judecătoriei Hîncești – link 

activ  care informează cetățenii despre zilele și orele cînd pot fi primite actele eliberate 

de cancelarie 

- Graficul de audiență a cetățenilor – link activ care afișează zilele și orele de primire a 

cetățenilor de către președintele judecătoriei 

- Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească – 

link activ care prezintă informație despre organizarea instanțelor judecătorești în 

Moldova, reguli generale de conduită în incinta instanței de judecată, în cancelarie, în 

ședința de judecată, în arhivă, precum și modul de comunicate cu serviciul de 

informare și relații cu mass-media 

- Regulamente – link activ care, la rîndul său, prezintă o listă de alte linkuri active la 

următoarele regulamente:  

o Regulament privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web 

o Regulament privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată 

o Regulament cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass – media 

o Regulament privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante de grefier 

o Regulament privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele judecătoreşti 

- Normele de conduita ale angajaților judecătoriei – link activ la hotărîrea 

corespunzătoare a CSM 

- În interesul justiţiabilului – link activ care afișează alte linkuri active despre procesul 

civil, cererea de chemare în judecată, cererea de eliberare a titlului executoriu și 

procedura de executare a hotărîrii 

- Instrucțiuni și regulamente interne – link activ care afișează alte două linkuri active la 

Instrucțiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor a încăperilor sediului 

Judecătoriei Hîncești și Regulamentul intern al Judecătoriei Hîncești 

- Dislocaţia executorilor judecătoreşti a Camerei Teritoriale Centru – link activ care 

afișează alte două linkuri active  -Dislocaţia executorilor judecătoreşti a Camerei 

Teritoriale Centru și Dispoziția nr.14 a Camerei Teritoriale Centru a Executorilor 

Judecătorești 

Serviciul relații cu publicul - Informație generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul 

- Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Hîncești 

Structura organizatorică - Informația despre organizarea Judecătoriei Hîncești 

- Organigrama Judecătoriei Hîncești 

Informații statistice - Date statistice generale pentru anii 2007 – 2010 

Posturi vacante - Judecătoria Hîncești anunță concurs pentru suplinirea locurilor vacante 

- Modelele fișelor de post 

- Actele normative care reglementează procesul de angajare și activitate în cadrul 

http://justice.md/md/dic/
http://justice.md/md/dic/
http://jhn.justice.md/?menu=62&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=63&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=64&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=88&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=89&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=93&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=91&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=91&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=94&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=65&lang=ro
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judecătoriei 

Cadrul normativ - Linkuri active la actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu patru acte normative, dintre care se deschide doar unul 

Serviciul arhivă - Model de cerere privind eliberarea copiilor de pe actele aflate în arhivă 

- Linkuri la acte normative care reglementează activitatea arhivei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 22.08.2012 

Linkuri utile Linkuri la paginile web ale unor autorități publice centrale și alte instituții 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Hîncești 

Noutăți  - Noutăți despre sistemul informațional judiciar 

- Noutăți despre probațiunea în privința minorilor 

- Noutăți despre reforma în justiție 

- Felicitări cu sărbători 

- Anunțuri 

Anunțuri Link activ care deschide un anunț al INJ despre organizarea concursului pentru 

completarea rețelei de formatori 

Sursa: http://jhn.justice.md/ 

Concluzii: 

 
Reieșind din informația prezentată mai, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Hîncești. Informația plasată este însoțită în 

mare parte de poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, uneori lipsește coerența între denumirea meniului 

și conținutul acestuia. Astfel în meniul Bine ați venit pe pagina web a Judecătoriei Hîncești este afișat un 

link activ la deschiderea căruia vizitatorilor paginii web le sunt urate sărbători fericite, cu toate că în 

meniul Noutăți, de asemenea, sunt plasate felicitări. În meniul Informații de interes public se dublează 

informația despre graficul de eliberare a hotărîrilor, graficul de audiență a cetățenilor, regulile de conduită 

a cetățenilor în instanța de judecată, normele de conduită a angajaților judecătoriei, ghidul justițiabilului, 

regulamente, dicționar de termeni juridici. Informația despre programul de lucru a Judecătoriei Hîncești 

se dublează în meniul Informații de interes public și Serviciul relații cu publicul. În meniul Linkuri utile 

linkurile prezentate trebuie să poarte o denumire și să fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. În 

meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Hîncești trebuie să fie 

reformatat. În meniul Noutăți sunt plasate anunțuri, chiar dacă există un meniu separat pentru anunțuri. 

 

 

33.  Judecătoria Ialoveni 

Pagina web a Judecătoriei Ialoveni 

Judecătoria Ialoveni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Ialoveni de un consultant, care, în același timp, este grefier și persoana 

responsabilă pentru asigurarea funcționării PIGD.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ialoveni și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 33. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ialoveni  

 

http://jhn.justice.md/
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Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul Președintelui 

Competența  - Competența; 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 

- Link la meniul Hotărîri CEDO, la accesarea căruia vizitatorii sunt 

direcționați pe pagina web http://www.justice.md/md/cedo/ 

- Link la meniul Actele Parlamentului, la accesarea căruia apare lista 

actelor normative care reglementează activitatea judecătoriei 

- Link la meniul Actele Guvernului, la accesarea căruia apare lista 

hotărîrilor Guvernului 

- Link la meniul Actele Consiliului Superior la Magistraturii,  la 

accesarea căruia apare lista hotărîrilor CSM  

Comunicate de presă  Nu conține informație 

Serviciul relații cu publicul  - Informație despre datele de contact ale specialistului purtător de cuvînt 

și ale specialistului coordonator relații cu publicul  

- Link activ la Programul de lucru al Judecătoriei Ialoveni 

Noutăți  Nu conține nici o informație 

Arhiva - Informație generală despre serviciul arhivă  

- Link la modele de cereri pentru eliberarea copiilor de pe actele din 

dosarele aflate în arhiva Judecătoriei Ialoveni, care conțin modele de 

cereri 

- Link la Legea taxei de stat, care direcționează la 

http://www.justice.md/md/cedo/ 

Organizare  Nu conține nici o informație 

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 01 august 2012 

Informații statistice  Nu conține informație 

Informații de interes public  

 

- Link activ la meniul Programul de lucru, care conține informația despre 

orele de lucru ale judecătoriei  

- Link activ la meniul Normele de conduită ale justițiabililor și a altor 

persoane în instanța de judecată 

- Link activ la meniul Ghidul cetățeanului, care conține linkuri la:  

 Cererea de chemare în judecată, cu informația despre procedura de 

întocmire și depunere a cererii de chemare în judecată  

 Modul de soluționare a cererii de chemare în judecată, care 

ilustrează schema cu procesul civil  

 Modul de executare a hotărîrii, care ilustrează schema cu procedura 

de executare a hotărîrii 

 Modele de cereri:  

 cerere cu privire la eliberarea hotarîrii de divorț 

 cerere cu privire la eliberarea hotarîrii de partaj a averii 

 cerere cu privire la eliberarea hotarîrii (ordonanței) de încasare 

a pensiei alimentare 

 cerere cu privire la eliberarea hotarîrii (ordonanței) de încasare 

a datoriei 

 cerere cu privire la eliberarea copiei sentinței 

 cerere cu privire la eliberarea titlului executoriu 

Orele de audiență la președintele 

Judecătoriei Ialoveni  

Informație despre orele de audiență la președintele Judecătoriei Ialoveni  

Posturi  Nu conține nici o informație 

Linkuri utile  Linkuri la accesarea cărora vizitatorii sunt redirecționați la diferite pagini 

web. Linkurile nu au nici o denumire  

Sursa: http://jia.justice.md/ 
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Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Ialoveni este utilizat. Cu toate acestea, unele meniuri, cum sunt, Comunicate de presă, 

Noutăți, Organizare, Informații statistice nu conțin nici o informație. Textul în unele meniuri, cum sunt 

Competența, Informații de interes public urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, culorii 

și stilului textului folosit. În meniul Linkuri utile linkurile urmează a fi denumite, pentru a-i permite 

vizitatorului să acceseze informația care îl interesează. 

 

34. Judecătoria Leova 

Pagina web a Judecătoriei Leova 

Judecătoria Leova dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 

actualizează la Judecătoria Leova de consilierul președintelui în măsura în care informația urmează a fi 

actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Leova și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 34. Conținutul paginii web a Judecătoriei Leova 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

Anunț despre faptul că Judecătoria Leova şi-a lansat pagina web 

Competența  - Competența 

- Localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Leova 

Cadrul normativ Acte normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul - Numele și prenumele specialistului coordonator al Serviciului Relaţii cu Publicul 

și datele de contact a instanței 

- Link activ la Regulamentul instanței de judecată 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți Link activ la categoria Posturi Vacante, care nu conține nici o informație 

Arhiva - Informații generale despre arhivă, programul de primire a cererilor și eliberare a 

documentelor 

- Link activ la categoria Link-uri utile, care nu conține nici o informație 

Organizare  Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 16.07.2012 

Informații statistice Informaţii statistice privind dosarele examinate în perioada anului 2009 

Informații de interes public Nu conține informații 

Sursa: http://jlv.justice.md/ 

Concluzii: 

 
Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Leova. Uneori lipsește coerența între 

denumirea meniului și conținutul acestuia. Astfel în meniul Mesajul Președintelui judecătoriei nu este 

plasat mesajul președintelui, dar informația despre deschiderea paginii web a instanței, care urma a fi 

plasată în meniul Noutăți. Astfel, în meniul Noutăți este plasat un link activ la deschiderea căruia 

http://jlv.justice.md/
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vizitatorii paginii web sunt redirecționați către categoria Posturi Vacante, care nu conține nici o 

informație. În meniul Arhiva, este afișat un link activ la deschiderea căruia vizitatorii paginii web sunt 

direcționați către categoria Link-uri utile, care nu conține nici o informație. În meniul Competența tabelul 

care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Leova trebuie să fie reformatat. Informației din 

meniul Informații statistice nu este actualizată. 

 

35. Judecătoria Nisporeni 

Pagina web a Judecătoriei Nisporeni 

Judecătoria Nisporeni dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Nisporeni de specialistul în tehnologiile informaţionale, în măsura în 

care informaţia urma a fi actualizată. În prezent specialistul în tehnologiile informaţionale nu mai 

activează în instanţă și responsabil pentru gestionarea paginii web la Judecătoria Nisporeni nu este.  

S-a menționat despre necesitatea angajării unei persoane care va efectua redactarea deciziilor plasate pe 

pagina web a instanței, pentru a facilita activitatea judecătorilor în acest sens. În prezent judecătorii sunt 

responsabili de plasarea hotărîrilor pe pagina web a instanței. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Nisporeni şi gradul lor 

de completivitate. 
Tabelul 35. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Nisporeni 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui;  

- Poză cu imaginea faţadei exterioare a judecătoriei, care nu este vizibilă 

Competenţa - Competenţa Judecătoriei Nisporeni; 

- Tabel cu informaţii despre localităţile din raza teritorială a Judecătoriei Nisporeni 

Cadrul normativ - Tabel cu 14 acte normative de bază, care reglementează activitatea judecătoriei; 

- Listă cu alte 3 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

Comunicate de presă Nu conţine nici o informaţie. 

Noutăţi Linkul Posturi vacante, care nu conţine nici o informaţie 

Arhiva Link-uri, care nu conţine nici o informaţie 

Organizare Organigrama. 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 10.08.2012 

Informaţii statistice Nu conţine nici o informaţie 

Informaţii de interes public Dicţionar juridic 

Sursa: http://jns.justice.md/ 

Concluzii:  

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate 

cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Nisporeni. Cu toate acestea, uneori 

lipseşte coerenţa între denumirea meniului şi conţinutul acestuia, sau în multe meniuri ale paginii web nu 

este plasată nici o informaţie de interes public Astfel în meniul Arhiva este plasat submeniul Link-uri, 

care nu conţine nici o informaţie şi nu corespunde denumirii meniului dat, în care trebuie să fie plasată 

informaţie generală despre activitatea arhivei şi programul de lucru al acesteia. În meniul Competenţa 

tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Nisporeni trebuie să fie reformatat. În 

meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte normative în care se face trimitere la activitatea 

http://jns.justice.md/


50 
 

judecătorească, dar nu sunt active. Prin urmare, ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în meniul dat. 

Se recomandă completarea meniurilor din pagina web cu informaţie comprehensivă de interes public şi 

ajustarea ei permanentă. 
 

36. Judecătoria Ocnița 

Pagina web a Judecătoriei Ocnița 

Judecătoria Ocnița dispune de o pagină web pe care este plasată informație vastă de interes public. Pagina 

web se actualizează de către consilierul președintelui, precum și de specialistul relații cu publicul.  

 

Dificultăţi majore în administrarea paginii web nu au fost identificate. S-a  invocat imposibilitatea 

accesării ocazionale a paginii web a judecătoriei, precum și dificultatea plasării pe pagina web a  textelor 

întocmite în Word. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ocnița și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 36. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ocnița  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare generală Scurt istoric privind orașul Ocnița și Judecătoria Ocnița  

Relații cu mass-media - Informaţia şi datele de contact ale persoanei responsabile în cadrul 

judecătoriei de relaţiile cu mass-media şi publicul  

- Lista actelor normative ce prevăd accesul la informaţie, modalitatea şi 

termenul de furnizare a informaţiei 

Cadrul normativ  

 

Tabel cu lista actelor normative care reglementează activitatea instanței 

Serviciul relații cu publicul  

 

- Informația generală despre persoana responsabilă de relațiile cu publicul 

în cadrul Judecătoriei Ocnița 

- Datele de contact și programul de lucru ale specialistului 

Comunicate de presă  Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică și relații cu mass-

media 

Noutăți  -  Informație privind ziua funcționarului public 

-  Link activ la meniul Posturi vacante 

- Link activ la meniul Judecătorul de instrucție care conține informația 

privind transferul temporar al judecătorului de instrucție la Judecătoria 

Soroca 

Organizare Informație privind colaboratorii instanței și datele lor de contact  

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 13.08.2012 

Informații statistice Rapoarte statistice privind judecarea cauzelor civile, penale și administrative 

pentru perioada 2007 - 2011 

Informații de interes public  

 

- Link activ la meniul Ghidul cetățeanului 

- Link activ la meniul Regulile de conduită în instanța de judecată 

- Link activ la meniul Normele de conduită ale angajaților judecătoriei 

- Link activ la meniul Citații publice 

- Link activ la meniul Instanța judecătorească, care conține informație 

privind sistemul judiciar din R.M, statutul judecătorului, caracterul 

public al dezbaterilor judiciare, limba de procedură și dreptul la 

interpret, folosirea căilor de atac precum și caracterul obligatoriu al 

sentințelor/hotărîrilor judecătorești definitive.  

- Link activ la meniul Telegramă (model de citație) 
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- Link activ la meniul Regulamentul intern al judecătoriei 

Arhiva - Informație generală despre serviciul arhivă 

- Programul de lucru al serviciului arhivă 

- Programul de eliberare a copiilor de pe materialele dosarelor 

Competența  Raza teritorială de activitate 

Cerere privind suspendarea procesului  Nu conține informație 

Mesajul președintelui judecătoriei  Mesajul Președintelui 

Sursa: http://joc.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Ocnița este utilizat. Totalitatea meniurilor disponibile pe pagina web sunt completate cu 

informație de interes public. Textul din toate meniurile urmează a fi reformatat în vederea uniformizării 

fontului și stilului folosit. Se recomandărestructurarea unor meniuri de pe pagina web a judecătoriei. În 

acest sens ar fi oportună succesiunea logică a meniurilor Mesajul președintelui, Prezentare generală, 

Competență, Organizare și Cadrul normativ. O succesiune logică este necesară și pentru meniurile 

Serviciul relații cu publicul, Informații de interes public, Comunicate de presă, Noutăți și Informații 

statistice. Meniul Comunicate de presă conține Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică 

și relații cu mass-media. Informaţia pe pagina web trebuie să corespundă denumirii meniului. Se 

recomandă excluderea de pe pagina web a meniului Cerere privind suspendarea procesului sau 

includerea unei asemenea informații în meniul Informații de interes public. Meniul Noutăți nu conține o 

informație actualizată. 

 

37. Judecăria Orhei 

Pagina web a Judecătoriei Orhei 

Judecătoria Orhei dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Cu toate că la 

Judecătoria Orhei a fost desemnată o persoană pentru gestionarea paginii web, aceasta nu utilizează 

sistemul de management al conținutului paginii web, fiind responsabilă doar de asigurarea publicării 

hotărîrilor.  

 

Radio Orhei a inițiat practica de a copia listele cauzelor fixate pentru judecare la Judecătoria Orhei și să 

anunțe la radio ce cauze sunt examinate în instanță la data respectivă.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Orhei și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 37. Conținutul paginii web a Judecătoriei Orhei  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Main page  Macheta industriei tipografice  

Mesajul președintelui judecătoriei  Text cu mesajul președintelui Judecătoriei Orhei  

Competența  - Competența Judecătoriei Orhei  

- Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Orhei  

Cadrul normativ  Lista actelor normative care reglementează activitatea Judecătoriei Orhei  

Serviciul relații cu publicul  Informația de contact a specialistului relații cu publicul  

Comunicate de presă  Informație despre desemnarea unui judecător în calitate de persoană 

responsabilă pentru relațiile cu mass-media și procedura de solicitare și 

obținere a informației  

Noutăți  Informație despre organizarea în anul 2008 a cursurilor de instruire a 

http://joc.justice.md/
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grefierilor în utilizarea programului de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată  

Arhiva  - Informație despre procedura de eliberare a copiilor de pe actele 

procesuale 

- Link activ la Instrucțiunea din 2008  

Organizare  Link la organigrama Judecătoriei Orhei  

Lista ședințe  Informația se extrage automat din PIGD 

Lista dosare  Informația se extrage automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația se extrage automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 03.08.2012 

Date statistice  Informația statistică pentru anii 2010, 2011  

Raionul Orhei  Informație generală despre raionul Orhei cu 2 linkuri accesarea cărora 

generează eroare  

Posturi vacante  Informație din 2011 despre suplinirea postului vacant de consilier al 

președintelui 

Sursa: http://jor.justice.md/ 

Concluzii:  
 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Orhei a fost accesat ultima dată în 2011, fiind plasate datele statistice pentru anul 2011 și 

anunțată o funcție vacantă. Textul din meniul Competența urmează a fi reformatat pentru a asigura 

utilizarea eficientă a spațiului. În meniul Noutăți informația plasată este învechită. Informația din meniul 

Date statistice nu este formatată adecvat, spațiul fiind utilizat ineficient. 

 

38.  Judecătoria Rezina 

Pagina web a Judecătoriei Rezina 

Judecătoria Rezina dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Rezina de persoana responsabilă de relaţii cu publicul în măsura în care 

informația urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Rezina și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 38. Conținutul paginii web a Judecătoriei Rezina 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Despre Judecătoria Rezina - Istoricul instanţei  

- Informaţie despre faptul că este instanţă pilot 

- Informaţie generală despre restructurări 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Rezina 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul - Numele și prenumele specialistului coordonator al Serviciului Relaţii cu Publicul și 

datele de contact ale instanței 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți Link activ la categoria Posturi Vacante 

Arhiva - Informații generale despre arhivă 

- Link activ la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrarilor de secretariat în judecătorii şi 

curţile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18 decembrie 2008, care 

direcţionează la pagina web http://www.csm.md și generează eroare 

http://jor.justice.md/
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/
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- Link activ la Legea pentru modificarea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii 

Moldova 

- Link activ la categoria Link-uri utile, care nu conține informații 

Organizare  Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 21.12.2012 

Informații statistice Link activ la meniul Notă informativă pe anul 2009, ce conţine date din raportul statistic 

pentru anul 2009  

Informații de interes public - Link activ la rubrica Norme de conduită ale angajaților instanțelor de judecată 

- Link activ la categoria programul de lucru 

- Link activ la categoria Ghidul cetățeanului, care direcţionează la categoria Cerere de 

chemare în judecată 

Sursa: http://jrz.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Rezina. Astfel în meniul Noutăți este afișat un 

link activ la deschiderea căruia vizitatorii paginii web sunt redirecționați către categoria Posturi Vacante. 

În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Rezina trebuie să 

fie reformatat. În meniul Organizare este plasat linkul la un document Word care conține organigrama 

judecătoriei. Pentru a facilita accesul publicului la informația dată se recomandă plasarea directă pe 

pagină a organigramei. În meniul Informații statistice informaţia urmează a fi actualizată. 

 

39. Judecătoria Rîșcani 

Pagina web a Judecătoriei Rîșcani 

Judecătoria Rîşcani dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează de către consilierul președintelui. Dificultăţi în administrarea paginii web nu au fost 

identificate, cu excepţia invocării necunoaşterii unor opţiuni minore.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Rîşcani și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Rîșcani 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare generală - Sistemul de organizare judecătorească 

- Unitatea administrativ-teritorială a raionului Rîşcani (Aşezare geografică, Istoric, 

Organizarea administrativ-teritorială) 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competenţa - Competenţa 

-  Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Informația generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul, datele de contact şi 

orele de primire ale specialistului relații cu publicul 

Relaţii cu mass-media - Poză care nu poate fi vizualizată 

- Informaţia şi datele de contact ale persoanei responsabile în cadrul judecătoriei de 

relaţiile cu mass-media şi publicul, lista actelor normative ce prevăd accesul la 

http://jrz.justice.md/
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informaţie, modalitatea şi termenul de furnizare a informaţiei  

Comunicate de presă Nu conţine informaţie 

Noutăţi  - Link activ la informaţia privind Publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web 

(extras din Regulamentul cu privire la publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe pagina 

web) 

- Link activ la informaţia privind Evaluarea performanţelor ale funcţionarilor publici ai 

Judecătoriei Rîşcani 

- Link activ la informaţia privind Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor 

- Link activ la informaţia privind Utilizarea robelor de către avocaţi în cadrul şedinţelor 

de judecată 

Arhiva - Imagine ce nu poate fi vizualizată 

- Informaţie generală despre serviciul arhivă 

- Link la Legea taxei de stat 

- Link la alte acte normative care reglementează activitatea arhivei, care generează eroare 

Organizare  - Link activ la regulamentul intern al Judecătoriei Rîşcani 

- Link activ la colaboratorii instanţei, care conţine linkuri la: 

 Judecătorii Judecătoriei Rîşcani. Pozele nu se vizualizează 

 Aparatul Judecătoriei Rîşcani. Pozele nu se vizualizează 

 Datele de contact ale colaboratorilor judecătoriei 

- Link activ la organigrama judecătoriei Rîşcani 

Informaţii de interes public -     Link activ la meniul Programul de lucru al instanţei 

-     Link activ la Hotărîrea CSM nr.136/3 din 30.04.2009 privind regulile de conduită a 

justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească 

-     Link activ la meniul Rechizitele bancare ale Judecătoriei Rîşcani 

-     Link activ la meniul Ghidul justiţiabililor, care conţine linkuri la: 

 Cererea de chemare în judecată, cu informația despre procedura de întocmire și 

depunere a cererii de chemare în judecată  

 Modalitatea de eliberare a titlului executoriu şi cuprinsul acestuia 

-     Link activ la meniul Executarea hotărîrii, care nu generează nici o informaţie 

-     Link activ la meniul Procesul civil, care nu conține nici o informaţie 

Lista dosare Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 26.07.2012 

Informaţii statistice Nu conține informații 

Link-uri utile Linkuri la paginile web ale unor autorităţi publice centrale şi alte instituţii. Linkul ce 

direcţionează la site-ul Parlamentului R.M. este inactiv. Unele poze nu se vizualizează. 

Citaţii Nu conține informații 

Şedinţe de judecată Listele şedinţelor de judecată (plasate manual) 

Sursa: http://jrs.justice.md/ 

Concluzii: 

 
Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Rîşcani este utilizat. Pe pagina web este plasată informaţie de interes public. Cu toate 

acestea, unele meniuri, cum sunt, Comunicate de presă, Informații statistice, Citaţii nu conțin nici o 

informație. Deşi informaţia din meniuri este însoţită de poze, majoritatea imaginilor nu pot fi vizualizate. 

Meniul Anunţuri necesită a fiactualizat,ultima informaţie fiind plasată din anul 2011. Informaţia 

prevăzutăînmeniurile disponibile pe pagina web urmează a fi reformatată în vederea uniformizării 

fontului şi stilului textului  folosit. Meniul Arhiva necesită a fi reformatat în vederea uniformizării culorii 

textului folosit. Pe pagina web a judecătoriei lipseşte un meniu prevăzut pentru informaţia privind 

Posturile vacante. Se recomandărestructurarea unor meniuri de pe pagina web a judecătoriei. În acest 

sens ar fi oportună succesiunea logică a meniurilor Competența, Organizarea  și Cadrul Normativ. O 

succesiune logică este necesară și privitor la meniurile Lista dosare, Baza de date hotărîri, Ședințe de 

http://jrs.justice.md/
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judecată, Citații.  Se recomandă plasarea meniurilor Noutăţi, Arhiva şi Linkuri utile la sfîrşitul listei cu 

meniuri. O asemenea reorganizare a meniurilor ar facilita accesul publicului la informația plasată pe 

pagina web a judecătoriei. 

 
 

40.  Judecătoria Sîngerei 

Pagina web a Judecătoriei Sîngerei 

Judecătoria Sîngerei dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Sîngerei de specialistul coordonator relații cu publicul în măsura în care 

informația urmează să fie actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Sîngerei și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 40. Conținutul paginii web a Judecătoriei Sîngerei 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare  Nu conține informații 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

- Mesaj de bun venit 

- Link activ la categoria Mesajul consultantului, care nu conține informații 

- Document cu organigrama judecătoriei 

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Sîngerei 

Cadrul normativ Lista cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Informații generale despre funcția dată și datele de contact ale specialistului relații cu 

publicul 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți Link activ la categoria Posturi Vacante, care nu conține informații 

Organizare  Nu conține informații 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre a fost publicată pe 26.06.2012 

Informații statistice Nu conține informații 

Informații de interes public - Link activ la categoria Program de lucru 

- Link activ la categoria Regulile de conduită a justiţiabililor şi altor persoane în instanţa 

de judecată 

Link-uri utile Nu conține informații 

Arhiva  Informație generală despre arhivă 

Programul audierilor Nu conține informații 

Sursa: http://jsi.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate parțial 

cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Sîngerei. În meniul Competența tabelul 

care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Sîngerei trebuie să fie reformatat.  Meniurile 

Prezentare, Organizare, Comunicate de presă, Noutăți, Informații statistice, Linkuri utile și Programul 

audierilor nu conțin nici o informație. 

 

http://jsi.justice.md/
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41. Judecătoria Soroca 

Pagina web a Judecătoriei Soroca 

Judecătoria Soroca dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Soroca de specialistul relaţii cu publicul în măsura în care informaţia 

urmează a fi actualizată.  

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Soroca şi gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 41. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Soroca  

 

Denumirea meniului  Informaţia plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui 

- Imagine cu faţada exterioară a judecătoriei, care nu poate fi vizualizată 

Competenţa  - Competenţa 

- Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Soroca 

Cadrul normativ - Tabel cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu trei acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul - Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul 

- Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Soroca 

- Informaţii cu privire la activităţile prioritare în cadrul strategiei de comunicare la 

Judecătoria Soroca 

Comunicate de presă - Comunicat de presă cu privire la organizarea unei mese rotunde cu genericul Protecţia 

minorilor în situaţii vulnerabile 

Noutăţi  - Posturi vacante, linkul este activ, dar nu conţine nici o informaţie 

Arhiva - Submeniu Linkuri, care este activ, dar nu conţine nici o informaţie 

- Date despre programul de activitate a arhivei 

Organizare - Structura organizatorică a judecătoriei 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 30.08.2012 

Informaţii statistice - Nu conţine nici o informaţie cu privire la date statistice generale  

Informaţii de interes public - Programul de lucru alJudecătoriei Soroca – care informează cetăţenii despre orele de 

lucru ale judecătoriei 

- Audienţa cetăţenilor 

Linkuri utile Linkuri la paginile web ale unor autorităţi publice centrale şi alte instituţii. 

Sursa: http://jsr.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate 

cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Soroca. Informaţia plasată este 

însoţită în unele cazuri de poze, ilustraţii, scheme. Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii web nu 

este plasată nici o informaţie de interes public şi uneori lipseşte coerenţa între denumirea meniului şi 

conţinutul acestuia. În meniul Linkuri utile linkurile prezentate trebuie să poarte o denumire şi să fie 

aranjate într-o ordine corespunzătoare. În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială a 

activitate a Judecătoriei Soroca trebuie să fie reformatat. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai 

multe acte normative în care se face trimitere la activitatea judecătorească, dar nu sunt active, prin 

urmare, ar fi mai oportun plasarea linkurilor active în meniul dat. În meniul Informaţii de interes 

http://jhn.justice.md/?menu=62&lang=ro
http://jsr.justice.md/
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publicnu este plasată informaţia despre graficul de eliberare a hotărîrilor, regulile de conduită ale 

cetăţenilor în instanţa de judecată, normele de conduită ale angajaţilor judecătoriei, ghidul justiţiabilului. 

 

42.  Judecătoria Strășeni 

Pagina web a Judecătoriei Strășeni 

Judecătoria Strășeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

în cadrul judecătoriei Strășeni este actualizată de către consilierul președintelui, care s-a autoinstruit în 

utilizarea sistemului de management al conținutului paginii web. Grefierii sunt responsabili pentru 

plasarea hotărîrilor pe pagina web.    

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Strășeni și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 42. Conținutul paginii web a Judecătoriei Strășeni  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul Președintelui 

Competența  - Competența 

- Raza teritorială de activitate 

Cadrul normativ  

 

- Tabel cu lista actelor normative care reglementează activitatea instanței 

Serviciul relații cu publicul  

 

Informația generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul și datele 

de contact ale specialistului relații cu publicul. 

Comunicate de presă  Nu conține informație 

Noutăți  Link activ la meniul Posturi vacante, care nu conține nici o informație 

Arhiva Link activ la meniul Linkuri, care nu conține nici o informație  

Organizare  - Link activ la regulamentul intern al Judecătoriei Strășeni 

- Link activ la organigrama Judecătoriei Strășeni  

Lista ședințe  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 26 ianuarie 2011 

Informații statistice  Nu conține informație 

Informații de interes public  

 

- Link activ la meniul Programul de lucru, care nu conține nici o 

informație  

- Link activ la meniul Ghidul cetățeanului, care conține încă un link activ 

la meniul Cererea de chemare în judecată, la deschiderea căruia poate fi 

accesată informația despre procedura de depunere a cererii de chemare 

în judecată  

- Link activ la meniul Normele de conduită ale angajaților instanțelor de 

judecată, la deschiderea căruia pot fi accesate normele de conduită ale 

justițiabililor și a altor persoane în instanța de judecată 

Sursa: http://jst.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a 

Judecătoriei Strășeni este utilizat. Cu toate acestea, unele meniuri, cum sunt, Comunicate de presă, 

Noutăți, Informații statistice nu  conțin nici o informație. Textul informației generate la accesarea inițială 

a paginii web  precum și textul meniului Informații de interes public urmează a fi reformatat în vederea 

uniformizării fontului, culorii și stilului textului folosit. 

http://jst.justice.md/
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43. Judecătoria Șoldănești 

Pagina web a Judecătoriei Șoldănești 

Judecătoria Șoldănești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Șoldănești de specialistul coordonator în măsura în care informația 

urma să fie actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Șoldănești și gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 43. Conținutul paginii web a Judecătoriei Șoldănești  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui - Mesaj de bun venit al președintelui instanței  

Prezentare generală - Link activ la categoriile: Prezentarea paginii web, Prezentarea generală a Judecătoriei 

Şoldăneşti, Sarcinile Judecătoriei Şoldăneşti, Simbolurile puterii judecătoreşti, Istoria 

Judecătoriei Şoldăneşti 

Structura  - Schema de încadrare a lucrătorilor Judecătoriei Şoldăneşti 

- Link-uri active la categoriile:  

 Preşedintele judecătoriei 

 Judecători 

 Grefieri 

 Alţi colaboratori 

 Serviciul relaţii cu publicul, ce conţine link activ la Regulamentul cu privire la 

serviciul de informare publică şi relaţii cu mass – media 

 Arhiva, ce conţine link activ la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de 

secretariat în judecătorii şi curţile de apel, Legea privind Fondul Arhivistic al 

Republicii Moldova nr. 880-XII din 22.01.1992, Regulamentul de ordine internă 

al Judecătoriei Şoldăneşti, Legea taxei de stat 

 Organigrama judecătoriei Şoldăneşti, ce conţine document cu Organigrama 

Judecătoriei Şoldăneşti 

Competența  - Competența 

- Link-uri active la Legea privind organizarea judecătorească, Codul de procedură civilă 

al RM, Codul penal al RM și Codul contravențional al RM 

- Link activ la categoria competenţa teritorială a judecătoriei Şoldăneşti, ce conţine 

tabelul cu localităţile din raza de activitate a instanţei de judecată 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Citații publice - Link activ la categoria citații publice emise de judecătorul Popa Elvira, care conține 

link-uri active la categoriile citaţii publice emise de judecătorul Popa Elvira în anul 

2010 și citaţii publice emise de judecătorul Popa Elvira în anul 2011 

- Link activ la categoria citații publice emise de judecătorul Ghilaș Ion, care conține link-

uri active la categoriile citaţii publice emise de judecătorul Ghilas Ion în anul 2010, 

2011 și 2012. 

- Link activ la categoria citații publice emise de judecătorul Mandraburca Alexandru, care 

conține link-uri active la categoriile citaţii publice emise de judecătorul Mandraburca 

Alexandru în anul 2011 și citaţii publice emise de judecătorul Mandraburca Alexandru 

în anul 2012 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Şedinţe de judecată - Link activ la categoria ședinţe de judecată în anul 2011, care conține link-uri active la 

categoriile ședințe de judecată ale judecătorilor Popa Elvira, Ghilaș Ion, Mandraburca 

Alexandru și Taban Vasile, cu listele ședințelor 

- Link activ la categoria ședinţe de judecată în anul 2012, care conține link-uri active la 

categoriile ședințe de judecată ale judecătorilor Popa Elvira, Ghilaș Ion, Mandraburca 

Alexandru și Taban Vasile, cu listele ședințelor 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD  

Ultima hotărîre  a fost publicată pe 03.09.2012 
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Cadrul normativ Link-uri active la actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Relații cu mass-media - Informații despre persoana responsabilă pentru relaţiile cu mass-media, cu datele de 

contact 

- Link activ la categoria Mass-media în sala de şedinţă 

- Link activ la categoria Comunicate de presă, ce conţine link-uri active la categoriile: 

 Activitatea judecătoriei Şoldăneşti - indici statistici generali pentru anul 

2010 

 Judecătoria Şoldăneşti - indicii de activitate în primele trei luni ale anului 

2011 

 Sinteză a activităţii judecătoriei Şoldăneşti pentru prima jumătate a anului 

2011 

 Activitatea Judecătoriei Şoldăneşti în perioada de 9 luni 2011 

 Activitatea Judecătoriei Şoldăneşti pentru anul 2011 prin prisma evidenţei 

statistice 

 Activitatea Judecătoriei Şoldăneşti în primele trei luni ale anului 2012 

Informaţii  - Link-uri active la categoriile: 

 Informaţii privind organizarea activităţii Judecătoriei Şoldăneşti, ce 

conţine link-uri active la categoriile : 

 Regulamentul de ordine internă 

 Norme de conduita ale angajaţilor instanţelor de judecată 

 Programul de lucru în Judecătoria Şoldăneşti 

 Programul de audienţă la angajaţii Judecătoriei Şoldăneşti 

 Informaţii de contact ale colaboratorilor Judecătoriei Şoldăneşti 

 Informaţii generale, ce conţine link-uri active la categoriile: 

 Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească 

 Procesul civil 

 Acţiunea civilă 

 Taxa de stat 

 Participanţii la procesul civil 

 Procesul penal 

 Procesul contravenţional 

 Publicitatea şedinţei de judecată 

 Actele judecătoreşti 

 Căile de atac 

 Exemple de cereri 

 Furnizarea informaţiei de interes public 

 Activitatea de executare 

 Executarea hotărîrii 

 Serviciile prestate de Judecătoria Şoldăneşti 

 Informaţii statistice, ce conţine link-uri active la categoriile : 

 Nota informativa -2009 

 Date statistice pe anul 2010 

 Date statistice pe anul 2011 

 Date statistice pe anul 2012 

 Note informative ce conţin link-uri active la categoriile : 

 Modificarea Codului de procedură civilă al RM prin legea nr. 102 

din 28 mai 2010 

 Examinarea cauzelor economice în condiţiile declarării 

neconstituţionale a Legii nr. 163 din 22 iulie 2011 

Funcţii vacante - Link activ la categoria Funcţii vacante, care nu conține informații 

- Link activ la categoria Posturi vacante cu anunțul că la moment în Judecătoria 

Şoldăneşti nu sunt posturi vacante 

Link-uri utile - Link-uri  active la categoriile : 

 Pagina oficială a Republicii Moldova  

 Pagina oficială a Președintelui Republicii Moldova 

 Parlamentul Republicii Moldova 
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 Guvernul Republicii Moldova 

 Ministerul Justiției al Republicii Moldova 

 Consiliul Superior al Magistraturii 

 Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova 

 Institutul Național al Justiției 

 Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

 Hotărîri CEDO 

Arhiva noutăţilor - Link-uri  active la categoriile : 

 Anul 2010, care conţine link-uri  active la categoriile : 

 08/09/2010 Numirea în funcţie a preşedinţilor unor instanţe 

judecătoreşti 

 08/09/2010 Prezentarea noului preşedinte al Judecătoriei 

Şoldăneşti 

 11/10/2010 Ziua uşilor deschise la Judecătoria Şoldăneşti 

 19/10/2010 S-a petrecut Ziua uşilor deschise 

 21/12/2010 Mesaj de felicitare cu sărbătorile de iarnă 

 Anul 2011, care conţine link-uri  active la categoriile : 

 04/03/2011 Felicitare cu 8 Martie 2011 

 19/04/2011 Felicitare de Paşti 

 24/08/2011 Timpul de muncă şi de odihnă din luna august 2011 

 26/08/2011 Graficul de serviciu pentru perioada 27 august 2011 - 

31 august 2011 

 27/08/2011 Mesaj de felicitare 

 18/10/2011 Ziua Juristului 

 23/12/2011 Felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2012 

 30/12/2011 Graficul de serviciu al judecătorilor pentru luna 

ianuarie - martie 2012 

 Anul 2012, care conţine link-uri  active la categoriile : 

 16/01/2012 Activitatea Judecătoriei Şoldăneşti în anul 2011 

 06/02/2012 Întrunirea anuală a judecătorilor 

 20/02/2012 Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de 

lege nr. 317 din 15.02.2012 

 24/02/2012 Proiectul de lege nr. 317 nu s-a examinat pe 

23.02.2012 în a doua lectură 

 24/02/2012 Ziua de 3 martie 2012 - zi lucrătoare iar ziua de 9 

martie 2012 - zi de odihnă 

 24/02/2012 Anunţ cu privire la concursul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante 

 06/03/2012 8 Martie 2012 

 06/03/2012 Proiectul de lege nr. 317 din 15.02.2012 adoptat în a 

doua lectură 

 13/03/2012 Anunţ privind prelungirea concursului pentru 

ocuparea funcţiei publice vacante 

 26/04/2012 Ziua de odihnă din luna aprilie 

 08/06/2012 Concursul prin cererea ofertei de preţuri 

 15/06/2012 Adunarea generală a judecătorilor 

 25/06/2012 Concurs prin metoda cererii oferte 

 10/07/2012 Concurs prin cererea ofertei de preţuri 

Sursa: http://jsd.justice.md/ 

Concluzii:  

 
Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Șoldănești. Viteza de descărcare a pozelor 

plasate pe pagina web este redusă. În meniul Funcții vacante linkurile la funcții și posturi vacante 

urmează a fi eliminate. Informația în meniul dat trebuie să fie plasată direct pe pagină, fără linkuri. 

http://jsd.justice.md/
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Totodată, informația despre posturile trebuie să fie preluată din Arhiva noutăților și plasată în meniul 

Funcții vacante. 

 

44.  Judecătoria Ștefan Vodă 

Pagina web a Judecătoriei Ștefan Vodă 

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Ştefan Vodă de specialistul coordonator în relaţii cu publicul, în 

măsura în care informaţia urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ştefan Vodă şi gradul 

lor de completivitate. 
Tabelul 44. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ștefan Vodă 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui 

Judecătorie  

- Mesaj de bun venit 

Imagine cu faţada exterioară a judecătoriei, care nu poate fi vizualizată 

Competenţa - Extras din Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 cu privire la organizarea 

judecătorească 

- Un mesaj succint cu privire la competenţa instanţei, inclusiv, a Judecătoriei 

Slobozia, şi o imagine cu Femida 

Cadrul normativ - Linkuri active la 14 acte normative de bază care reglementează activitatea 

judecătoriei 

- Listă cu patru acte normative, dintre care nu se deschide nici unul 

Serviciul relaţii cu publicul - Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul 

- Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Ştefan Vodă 

- Datele de contact şi numerele de telefon ale judecătorilor Judecătoriei Ştefan Vodă 

şi Slobozia, a contabilului şi şefului cancelariei 

Relaţii cu mass-media Informaţii generale despre datele de contact ale persoanei responsabile de relaţiile cu mass-

media. 

Noutăţi  - Noutăţi despre sistemul informaţional judiciar 

- Noutăţi despre lansarea cursurilor de instruire iniţială în domeniul medierii 

- Noutăţi despre lansarea oficială a paginei web a instanţei de judecată, crearea 

adresei electronice a Judecătoriei Ştefan Vodă 

Arhiva Informaţii despre programul de lucru al arhivei, amplasarea arhivei în instanţă şi procedura 

de eliberare a copiilor. 

Structura organizatorică - Schema de încadrare pentru anul 2010 a Judecătoriei Ştefan Vodă, inclusiv a 

Judecătoriei Slobozia (cu sediul în clădirea Judecătoriei Ştefan Vodă) 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe 06.08.2012 

Informaţii de interes public - Programul de lucru – link activ care informează cetăţenii despre orele de lucru ale 

judecătoriei 

- Graficul de eliberare a hotărîrilor de către cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă – 

link activ care informează cetăţenii despre zilele şi orele cînd pot fi primite actele 

eliberate de cancelarie 

- Graficul de audienţă a cetăţenilor – link activ care afişează zilele şi orele de 

primire a cetăţenilor de către preşedintele judecătoriei şi judecătorii instanţei 

- Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească – link activ care prezintă informaţie despre organizarea instanţelor 

judecătoreşti în Moldova, reguli generale de conduită în incinta instanţei de 

judecată, în cancelarie, în şedinţa de judecată, în arhivă, precum şi modul de 

comunicare cu serviciul de informare şi relaţii cu mass-media 

http://jhn.justice.md/?menu=62&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=63&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=64&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=64&lang=ro
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- Normele de conduita ale angajaţilor judecătoriei – link activ la hotărîrea 

corespunzătoare a CSM  

- În interesul justiţiabilului – link activ care afişează alte linkuri active despre 

procesul civil, cererea de chemare în judecată, cererea de eliberare a titlului 

executoriu şi procedura de executare a hotărîrii, precum şi drepturile şi obligaţiile 

participanţilor la proces 

- Regulamente – link activ care, la rîndul său, prezintă o listă de alte linkuri active la 

următoarele regulamente:  

o Regulament privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele 

judecătoreşti 

o Regulament privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată 

o Regulament privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de grefier 

o Regulamentul cu privire la serviciul de informare public şi relaţii cu mass-

media 

o Regulament privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina 

web 

 

Linkuri utile - Linkuri la paginile web ale unor autorităţi publice centrale şi altor instituţii. 

Lipsește denumirea linkurilor 

Date statistice - Date statistice generale pentru anii 2008 – 2010 

Posturi vacante - Judecătoria Ştefan Vodă anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante 

Sursa: http://jsv.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu 

informaţie de interes public despre activitatea Judecătoriei Ştefan Vodă. Informaţia plasată este însoţită în 

mare parte de poze, ilustraţii, scheme. Cu toate acestea, este necesar de revăzut informaţia plasată în 

unele meniuri. Astfel, în meniul Linkuri utile linkurile prezentate trebuie să poarte o denumire şi să fie 

aranjate într-o ordine corespunzătoare. În meniul Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială de 

activitate a Judecătoriei Ştefan Vodă trebuie să fie reformatat. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate 

mai multe acte normative în care se face trimitere la activitatea judecătorească, dar 4 din ele nu sunt 

active, prin urmare, ar fi mai oportun plasarea linkurilor active în meniul dat. 

 

45. Judecătoria Taraclia 

Pagina web a Judecătoriei Taraclia 

Judecătoria Taraclia dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Taraclia de persoana responsabilă de relaţii cu publicul în măsura în care 

informația urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Taraclia și gradul lor de 

completivitate.  
Tabelul 45. Conținutul paginii web a Judecătoriei Taraclia 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Mesajul președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Organizarea  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Taraclia 

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

http://jhn.justice.md/?menu=65&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=82&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=88&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=89&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=91&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=91&lang=ro
http://jhn.justice.md/?menu=94&lang=ro
http://jsv.justice.md/
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Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăți - Anunț privind vacanța funcției de translator 

- Link activ la Posturi Vacante, care conţine acelaşi anunț privind vacanța funcției 

de translator, dar în limba rusă 

Arhiva Link activ la Link-uri utile, care nu conține nici o informație; 

Organizare  Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD
2
 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 29 iunie 2012 

Informații statistice Nu conține informații 

Informații de interes public Nu conține informații 

Sursa: http://jt.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Taraclia.În meniul Noutăți şi link-ul Posturi 

Vacante se dublează anunțul privind funcția vacantă. Meniurile Serviciul relații cu publicul, Comunicate 

de presă, Informații statistice, Informații de interes public urmează a fi completate cu informaţie de 

interes public. 

 

46.  Judecătoria Telenești 

Pagina web a Judecătoriei Telenești 

Judecătoria Teleneşti dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina web 

se actualizează la Judecătoria Teleneşti de consultant în măsura în care informaţia urmează a fi 

actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Teleneşti şi gradul lor de 

completivitate. 
Tabelul 46. Conţinutul paginii web a Judecătoriei Teleneşti 

 

Denumirea meniului  Informaţia plasată pe pagina web 

Informaţii statistice Informaţii cu privire la LoremIpsum 

Bine aţi venit pe pagina web a 

Judecătoriei Teleneşti  

Este plasată o poză, care nu este vizibilă 

Felicitări - Este plasată o poză, care nu poate fi vizualizată 

- Felicitare cu Anul Nou 

Mesajul preşedintelui Judecătoriei 

Teleneşti 

- Imagine cu preşedintele instanţei 

- Mesajul preşedintelui instanţei 

Competenţa - Competenţa generală 

- Competenţa teritorială 

Cadrul normativ - Imagine care nu poate fi vizualizată 

- Tabel cu 14 acte normative de bază care reglementează activitatea 

judecătoriei; 

- Listă cu alte 3 acte normative 

Serviciul relaţii cu publicul - Programul de lucru cu publicul 

- Orele de primire 

Comunicate de presă Imagine care nu poate fi vizualizată 

                                                           
2
Denumireadosarelor este în limba rusă. 

http://jt.justice.md/
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Noutăţi - Posturi vacante 

- Ziua uşilor deschise 

Arhiva Organigrama instanţei 

Organizare Nu este plasată nici o informaţie 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre plasată la 31 iulie 2012 

Arhiva - Nota informativă 2011 (6 luni) 

- Nota informativă 2010  

- Nota informativă 2010 (9 luni) 

- Nota informativă 2010 (6 luni) 

- Nota informativă 2019 

- Nota informativă 2011 

Informaţii de interes public - Link la meniul Raionul Teleneşti, care conţine 2 poze ce nu pot fi vizualizate  

şi un link la pagina web a raionului Teleneşti 

- Link la Codul de conduită al funcţionarului public 

- Link la Reguli de conduită a justiţiabililor în instanţa judecătorească, care 

conţine o imagine ce nu poate fi vizualizată  

- Link la Remedii de întocmire a cererilor de judecată 

- Link la Cerere de eliberare a Titlului Executoriu 

- Link Serviciile prestate de către Judecătoria Teleneşti 

- Link la Schema de încadrare a Judecătoriei Teleneşti 

- Link la Declaraţia de venit a judecătorilor Judecătoriei Teleneşti 

- Link la Planul de activitate a Judecătoriei Teleneşti 

- Link la Graficul de eliberare a actelor de către Cancelaria Judecătoriei 

Teleneşti 

- Link la Programul de lucru al Judecătoriei Teleneşti 

- Link la Normele de conduită a angajaţilor judecătoriei 

Sursa: http://jtl.justice.md/ 

Concluzii: 

 
Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate 

cu informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Telenești. Cu toate acestea, în unele meniuri 

ale paginii web lipsește concordanța între denumirea meniului și informația plasată, şi uneori informaţia 

este aranjată haotic pe pagină. În meniul Cadrul Normativ sunt plasate mai multe acte normative în care 

se face trimitere la activitatea judecătorească. Link-urile, însă, nu sunt active. Prin urmare, pentru a 

facilita accesul la informație, ar fi mai oportună plasarea linkurilor active în meniul dat. În meniul 

Competenţa tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Telenești trebuie să fie 

reformatat. În meniul Arhiva, se recomandă plasarea informaţiei cu privire la procedura de eliberare a 

copiilor de pe actele judecătoreşti, iar organigrama judecătoriei să fie plasată în meniul Organizare. 

 

47. Judecătoria Ungheni 

Pagina web a Judecătoriei Ungheni 

Judecătoria Ungheni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web 

se actualiza la Judecătoria Ungheni de consilierul președintelui în măsura în care informația urma să fie 

actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ungheni și gradul lor de 

completivitate.  

http://jtl.justice.md/
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Tabelul 47. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ungheni  

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Pagina principală - Informație despre codul fiscal și contul trezorial al instanței; 

- Document cu graficul de eliberare a actelor judecătorești de către Cancelarie și datele 

de contact a cancelariei 

Mesajul Președintelui 

judecătoriei 

Mesaj de bun venit 

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei Ungheni 

- Document cu imaginea unor flori 

Cadrul normativ Lista cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Informații generale despre funcția dată, atribuțiile specialistului și datele de contact ale 

acestuia 

Relații cu mass-media - Informații generale despre relațiile cu mass-media 

- Datele de contact și orele de lucru a instanței 

Noutăți - Link activ la categoria Magna Carta a Judecătorilor, care la rîndul său conține un link 

activ  către pagina web a Consiliului Europei 

- Anunț despre deschiderea adresei de e-mail a instanței 

Arhiva - Informații generale despre arhivă 

- Link activ la Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrarilor de secretariat în judecătorii şi 

curţile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18 decembrie 2008, care 

direcţionează la pagina web http://www.csm.md, însă generează eroare 

- Link activ la Legea pentru modificarea Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii 

Moldova 

- Link activ la categoria Link-uri, care conține link-uri funcționale către următoarele 

pagini web: Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, 

Ministerului Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei, Legislația Republicii Moldova, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului; Link-ul către Președinția Republicii Moldova, generează eroare, 

iar link-ul către  Institutul Naţional al Justiţiei, deși direcționează la pagina web a INJ, 

generează eroare 

- Date de contact și orele de lucru ale instanței 

Organizare  - Link activ la normele de conduită ale angajaţilor judecătoriei 

- Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 29.08.2012 

Informații statistice O imagine fără informație 

Cancelarie  - Informație despre activitatea cancelariei 

- Datele de contact și orele de lucru a instanței 

Informații de interes public - Informație despre faptul că avocații sunt obligați să se prezinte în şedinţele de judecată 

în ţinută vestimentară ce corespunde normelor Codului deontologic al avocatului 

-      Document cu Norme de conduită ale angajaţilor instanţelor de judecată 

-      Document cu Regulile de conduită a justiţiabililor şi altor persoane în instanţa de 

judecată 

Anunțuri  Link activ la categoria Posturi vacante, care conține informații despre forma şi cuprinsul 

cererii de chemare în judecată  

Sursa: http://jun.justice.md/ 

Concluzii: 

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Ungheni. Uneori, informația plasată se 

dublează sau chiar triplează, cum ar fi în cazul indicării datelor de contact ale instanței. În meniul 

http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/pdf/regulament/473_21.pdf
http://www.csm.md/
http://jun.justice.md/
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Competența urmează a fi exclusă informația necorespunzătoare (imaginea). În meniul Competența tabelul 

care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Ungheni trebuie să fie reformatat. Plasarea 

informației despre datele de contact și orele de lucru ale instanței se dublează și urmează a fi rearanjate 

într-un singur meniu. Informația despre normele de conduită ale angajaţilor judecătoriei se dublează în 

meniurile Organizare și Informații de interes public. 

 

48.  Judecătoria Vulcănești 

Pagina web a Judecătoriei Vulcănești 

Judecătoria Vulcăneşti dispune de o pagină web pe care este plasată informaţia pentru cetăţeni. Pagina 

web se actualizează la Judecătoria Vulcăneşti de specialistul relaţii cu publicul, în măsura în care 

informaţia urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Vulcăneşti şi gradul lor 

de completivitate.  
Tabelul 48. Conținutul paginii web a Judecătoriei Vulcănești 

 

Denumirea meniului  Informația plasată pe pagina web 

Prezentare Nu conţine nici o informaţie 

Mesajul Preşedintelui 

judecătoriei  

- Mesajul Preşedintelui 

- Poză cu imaginea faţadei exterioare a judecătoriei, care nu este vizibilă 

Cadrul normativ - Tabel cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

- Listă cu alte acte normative 

Competenţa - Informaţii privind competenţa Judecătoriei Vulcăneşti 

- Competenţa teritorială a judecătoriei 

- Poză cu o imagine, care nu este vizibilă 

Organizarea  - Tabel cu privire la angajaţii instanţei 

- Organigrama judecătorie Vulcăneşti 

Lista şedinţe Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informaţia extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost publicată pe 01.06.2011 

Informaţii statistice - Raport statistic pentru anul 2010 pe cauzele civile, penale şi contravenţionale 

- Raport statistic pentru anul 2009 pe cauzele civile, penale şi contravenţionale 

- Raport statistic pentru anul 2008 pe cauzele civile, penale şi contravenţionale 

Arhiva - Descrierea funcţionalităţii arhivei 

- Date despre programul de activitate a arhivei 

Noutăţi Nu conţine nici o informaţie 

Serviciul relaţii cu publicul - Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul 

- Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media 

Comunicate de presă Nu conţine nici o informaţie 

Relaţii cu mass-media Nu conţine nici o informaţie 

Informaţii de interes public - Drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces 

- Cerere de chemare în judecată 

- Apel 

- Recurs 

- Dicţionar juridic 

- Instituţiile de stat de ocrotire a normelor de drept 

Anunţuri Link - Posturi vacante, care nu conţine nici o informaţie 

Link-uri utile Nu conţine nici o informaţie 

Sursa: http://jvl.justice.md/ 

http://jvl.justice.md/
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Concluzii: 

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în linii generale, meniurile sunt 

completate cu unele informaţii de interes public despre activitatea Judecătoriei Vulcăneşti. Cu toate 

acestea, în unele meniurilor ale paginii web nu se conţine nici o informaţie de interes public, iar în alte 

meniuri informaţia plasată necesită a fi formatată. În meniul Cadrul Normativ este plasată lista cu  mai 

multe acte normative în care se face trimitere la activitatea judecătorească. Pentru a facilita accesul la 

actele normative, ar fi mai oportună plasarea link-urilor active în meniul dat. În meniul Competenţa 

tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Vulcăneşti trebuie să fie reformatat. În 

meniul Link-uri se recomandă plasarea link-urilor autorităţilor publice centrale, aranjate într-o ordine 

corespunzătoare. 

 

49.  Judecătoria Comercială de Circumscripție 

Pagina web a Judecătoriei Comerciale de Circumscripție 

Judecătoria comercială de circumscripţie dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru 

cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria comercială de circumscripţie de consultant.  

 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei comerciale de 

circumscripţie și gradul lor de completivitate.  
 

Tabelul 49. Conținutul paginii web a Judecătoriei comerciale de circumscripţie
3
 

 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web 

Mesajul Preşedintelui Mesaj de bun venit al președintelui instanței  

Competența  - Competența 

- Tabel cu localitățile din raza teritorială de activitate a Judecătoriei comerciale de 

circumscripţie 

Cadrul normativ - Lista cu actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei 

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații 

Comunicate de presă Nu conține informații 

Noutăţi  Link activ la categoria Posturi Vacante, care nu conține informații 

Arhiva Link activ la categoria Link-uri, care nu conține informații 

Organizare Document cu organigrama judecătoriei 

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Lista dosare  Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD 

Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web la data de 31 mai 2011 

Informaţii statistice Nu conține informații 

Informaţii de interes public Nu conține informații 

Sursa :http://je.justice.md/ 

Concluzii:  

 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu 

informație de interes public despre activitatea Judecătoriei comerciale de circumscripţie. Informația 

                                                           
3
La data evaluăriipagina web purtadenumirea de JudecătorieEconomică de Circumscripţie. 

http://je.justice.md/
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despre posturile vacante trebuie să fie preluată din meniul Noutăți. Meniurile Serviciul relații cu publicul, 

Comunicate de presă, Noutăţi, Arhiva, Informaţii statistice, Informaţii de interes public, nu conțin nici o 

informație. 
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