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Raportul de evaluare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova este elaborat în cadrul Programului 
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept 
(ROLISP) în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Departamentul de Administrare Judecătorească 
(DAJ) de pe lîngă Ministerul Justiției (MJ). Scopul Programului ROLISP este de a consolida capacitatea instituțională, 
transparența și responsabilitatea instituțiilor-cheie din cadrul sectorului justiției în vederea garantării independenței 
și sporirii eficienței și a profesionalismului sistemului judiciar. 

Pe durata activității sale, ROLISP va asista Guvernul Republicii Moldova la implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și va coopera, în acest sens, cu partenerii săi întru implementarea unui 
șir de inițiative în sectorul judiciar, printre care: consolidarea capacităților și sporirea transparenței mecanismelor 
și instituțiilor de autoadministrare judecătorească, sporirea eficienței managementului și administrării instanțelor 
judecătorești, îmbunătățirea planificării bugetare, implementarea unui sistem de e-justiție pentru utilizarea 
eficientă și funcțională a sistemului informațional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul 
administrativ de gestionare a dosarelor, crearea unui sistem obiectiv și transparent de evaluare periodică a 
performanței actorilor din sectorul justiției și reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune 
cu publicul.

Prezentul Raport  oferă informații despre starea de lucruri existentă în fiecare instanță de judecată din Republica 
Moldova la data vizitei de evaluare și conține recomandări privind îmbunătățirile necesare în următoarele șase 
domenii: infrastructură, automatizare, activitate, resurse umane, servicii pentru public și buget procurări. Aceste 
domenii sunt esențiale pentru o bună funcționare a unei instanțe de judecată moderne. Rapoartele despre 
judecătoriile ordinare sunt aranjate în ordine alfabetică, înaintea acestora fiind plasate rapoartele despre Curtea 
Supremă de Justiție (CSJ) și despre Curțile de Apel.   

Pe lîngă rapoartele individuale – profiluri ale instanțelor, Raportul include și un Sumar comparativ al instanțelor de 
judecată în aceste șase domenii, identificînd caracteristicile, tendințele și problemele comune pentru mai multe 
instanțe, și evidențiind sferele în care există fie o insuficiență, fie o distribuire inechitabilă a resurselor. Sumarul 
comparativ include concluzii și recomandări privind aplicarea la nivel central a măsurilor de eliminare a problemelor 
identificate în sistemul judiciar. 

Informația inclusă în acest Raport va putea fi utilizată de către MJ, CSM și conducerea instanțelor de judecată 
pentru a planifica și acorda prioritate domeniilor de intervenție în sistemul judecătoresc. 

ROLISP mulțumește tuturor persoanelor care au participat la vizitele de evaluare, precum și președinților și 
angajaților instanțelor de judecată pentru timpul acordat și cooperare. 

Versiunea electronică a prezentului Raport poate fi accesată pe pagina web a CSM (www.csm.md).

I. INTRODUCERE 
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În luna mai 2012 ROLISP, în cooperare cu CSM și DAJ, a elaborat un chestionar pentru instanțele de judecată care 
conținea întrebări privind starea de lucruri în șase domenii: infrastructură, automatizare, activitate, resurse umane, 
servicii pentru public și buget/procurări. Chestionarul a fost expediat fiecărei instanțe de judecată împreună cu o 
notificare despre data vizitei de documentare în instanța respectivă (graficul vizitelor în instanțe este prezentat în 
secțiunea VI). 

Pe parcursul lunilor mai-iunie 2012, echipe compuse din reprezentanți ai CSM, DAJ și ROLISP au vizitat fiecare 
instanță de judecată pentru a colecta informațiile de rigoare (lista membrilor echipelor de evaluare este prezentată 
mai jos). 

În timpul vizitelor în instanțe, membrii echipelor de evaluare au discutat cu președinții și angajații instanțelor de 
judecată, au recepționat chestionarele completate de aceștia și au efectuat turul clădirilor.  

Informația colectată din chestionare și în urma vizitelor de documentare a fost analizată de către colaboratorii 
ROLISP, fiind utilizată pentru întocmirea rapoartelor privind fiecare instanță de judecată și a Sumarului comparativ 
al instanțelor. Pentru a asigura corectitudinea informației prezentate, rapoartele individuale ale instanțelor de 
judecată au fost expediate, de către CSM, instanțelor pentru revizuire. Ca urmare, au fost recepționate comentarii 
și obiecții care, în mare parte, au fost integrate în rapoartele respective. Sumarul comparativ al instanțelor a fost 
revizuit și aprobat de către CSM și DAJ. 

II. METODOLOGIA 
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Informațiile incluse în rapoartele individuale ale instanțelor de judecată se bazează atît pe datele oferite 
de președinții și angajații instanțelor de judecată la momentul vizitei în instanță, cît și pe datele prezentate în 
chestionare, discuțiile telefonice ulterioare de concretizare și comentariile recepționate de la instanțe privind 
proiectele rapoartelor individuale expediate în adresa acestora. Sumarul comparativ se bazează pe analiza datelor 
din rapoartele individuale ale instanțelor de judecată. Modificările care au avut loc în activitatea instanțelor de 
judecată ulterior vizitei de documentare nu au fost reflectate în Raport, cu excepția paginilor web, care au fost 
monitorizate și evaluate inclusiv și pe parcursul lunii august 2012. 

Informația statistică despre volumul de muncă al instanțelor de judecată se bazează în exclusivitate pe datele 
statistice compilate și prezentate de DAJ. Informația despre finanțarea instanțelor de judecată a fost colectată de la 
contabilii instanțelor de judecată și de pe pagina web a Ministerului Finanțelor din Republica Moldova. 

La evaluarea resurselor umane au fost utilizate schemele de încadrare a personalului în instanțele de judecată 
pentru anul 2011 (cu excepția Curții Supreme de Justiție (CSJ), pentru care a fost folosită schema de încadrare 
pentru anul 2012).  

Nu au fost evaluate judecătoriile Tiraspol, Grigoriopol, Rîbnita și Slobozia. Judecătoria militară a fost vizitată, dar, 
deoarece unele domenii de evaluare țin de responsabilitatea Ministerului Apărării și nu a Ministerului Justiției, nu 
a fost întocmit un profil individual pentru această instanță. Totuși, informația colectată a fost inclusă în Sumarul 
comparativ al raportului. 

Evaluarea infrastructurii instanțelor a fost bazată pe compararea situației la acest capitol în instanțele de judecată 
și recomandările din Raportul privind evaluarea infrastructurii instanțelor judecătorești, întocmit în anul 2009 în 
cadrul Programului Preliminar de Țară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare (Programul 
pentru Buna Guvernare), administrat de USAID (Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009). 

La aplicarea recomandărilor incluse în prezentul Raport va fi necesară, de la caz la caz, o investigație și analiză mai 
detaliată a domeniului de intervenție.   

III. LIMITĂRI 
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Prezentul Raport este structurat în două părți și anume: Sumarul compara-
tiv și Rapoarte individuale (profiluri) privind activitatea fiecărei instanțe de 
judecată din Moldova în domeniile: infrastructura, automatizarea, volumul 
de muncă, resursele umane, servicii pentru public și bugetul instanțelor 
judecătorești. 

Sumarul comparativ evidențiază caracteristicile specifice, precum și punctele 
tari și slabe ale fiecărei instanțe de judecată din Republica Moldova în cele șase 
domenii vizate.

În general, infrastructura multor instanțe de judecată este în stare nesatis-
făcătoare, proiectarea actuală a clădirilor nepermițînd o separare adecvată a 
spațiilor rezervate publicului, personalului judecătoresc și deținuților. În multe 
judecătorii nu există suficiente săli de ședințe, cauzele fiind examinate în bi-
rourile judecătorilor. Această situație are un impact negativ asupra activității 
instanțelor și a procesului de înfăptuire a justiției.

Automatizarea instanțelor de judecată este realizată parțial: deși toate 
instanțele judecătorești (cu excepția Judecătoriei militare) utilizează PIGD, nu 
toate funcționalitățile PIGD sunt valorificate. În același timp, doar jumătate 
din numărul instanțelor de judecată utilizează sistemul de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată, fie în măsură deplină sau parțială, ceea ce afectează 
transparența actului de justiție și dreptul justițiabililor de a obține o copie a 
înregistrării audio a ședințelor de judecată. Paginile web ale unor instanțe de 
judecată nu conțin informație actuală.

Activitatea instanțelor de judecată este caracterizată de dublarea lucrului pe 
suport de hîrtie și în format electronic. Mai mult, numărul registrelor ținute 
de specialiștii din cancelarie variază de la o instanță la alta, specialiștii din can-
celarie de regulă utilizînd un număr mai mare de registre decît cel prevăzut 
în Instrucțiunea cu privire la ținerea manuală a lucrărilor de secretariat în ju-
decătorii și curțile de apel, aprobată prin Hotărîrea CSM din 02 martie 2011 
(Instrucțiune) și Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
Curtea Supremă de Justiție, aprobată prin hotărîrea Plenului Curții Supreme de 
Justiție nr. 36 din 22 decembrie 2003 (Instrucțiune CSJ).

La capitolul resurse umane, reieșind din informația prezentată echipei de 
documentare de către instanțele de judecată, se poate constata că nici o 
judecătorie, cu excepția Curții Supreme de Justiție (CSJ), nu dispunea, în schema 
de încadrare pentru anul 2011, de specialiști în gestionarea resurselor umane. 
În același timp, în fiecare instanță de judecată există persoane desemnate de 
președintele instanței de judecată în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce țin de 
gestionarea resurselor umane. Specialiștii în relații cu publicul au fost prevăzuți 
în schemele de încadrare pentru anul 2011. Cu toate acestea, specialiștii în 
relații cu publicul nu sunt angajați în toate judecătoriile, atribuțiile acestora fiind 
îndeplinite, prin cumul, de alți angajați, desemnați de președintele instanței de 
judecată.  

Dacă e să vorbim despre servicii pentru public, s-a constatat că accesul 
cetățenilor la informație nu este asigurat în toate instanțele de judecată 
prin intermediul birourilor de informații amplasate la intrarea în clădirea 
judecătoriei. De asemenea, procedura și termenii de eliberare a copiilor de pe 
actele din dosar diferă de la o instanță la alta. 

Bugetul sistemului judecătoresc pe parcursul anilor 2009-2012, atît în 
valori nominale cît și în valori reale a fost în continuă descreștere. Mai mult, 
metodologia de planificare bugetară actuală nu asigură, în unele cazuri, 
acoperirea fenomenului inflaționist și nu se bazează pe repartizarea mijloacelor 
financiare în baza performanței instanței. 

Inexistența practicilor de achiziții centralizate a unor mărfuri și servicii duce la 
ratarea potențialelor economii. Personalul instanțelor care se ocupă de achiziții 
necesită instruire permanentă în acest domeniu.  

IV. SUMAR ExECUTIV
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Nr.
d/o

Denumirea 
instanței Data vizitei

1. Judecătoria Hîncești 7 mai 2012
2. Judecătoria Criuleni 8 mai 2012
3. Judecătoria Ialoveni 10 mai 2012
4. Judecătoria Orhei 11 mai 2012
5. Judecătoria Anenii Noi 14 mai 2012
6. Judecătoria Strășeni 15 mai 2012
7. Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 21 mai 2012
8. Judecătoria Centru, mun. Chișinău 23 mai 2012
9. Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 25 mai 2012
10. Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 28 mai 2012
11. Judecătoria Călărași 28 mai 2012
12. Judecătoria Dubăsari 28 mai 2012
13. Judecătoria Bender, Varnița 29 mai 2012
14. Judecătoria Nisporeni 29 mai 2012
15. Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 30 mai 2012
16. Judecătoria Cimișlia 30 mai 2012
17. Curtea de Apel Bender, Căușeni 30 mai 2012
18. Judecătoria Căușeni 31 mai 2012
19. Judecătoria Telenești 31 mai 2012
20. Judecătoria Leova 1 iunie 2012
21. Judecătoria Basarabeasca 1 iunie 2012
22. Judecătoria Rezina 4 iunie 2012
23. Judecătoria Ştefan Vodă 4 iunie 2012
24. Judecătoria Comrat 4 iunie 2012

25. Judecătoria Ungheni 5 iunie 2012
26. Curtea de Apel Comrat 5 iunie 2012
27. Judecătoria Sîngerei 6 iunie 2012
28. Judecătoria Cantemir 6 iunie 2012
29. Judecătoria Şoldănești 7 iunie 2012
30. Judecătoria Fălești 8 iunie 2012
31. Judecătoria Florești 11 iunie 2012
32. Curtea de Apel Cahul 11 iunie 2012
33. Curtea de Apel Bălți 12 iunie 2012
34. Judecătoria Cahul 12 iunie 2012
35. Judecătoria Taraclia 13 iunie 2012
36. Judecătoria Glodeni 13 iunie 2012
37. Judecătoria Vulcănești 14 iunie 2012
38. Judecătoria Bălți 14 iunie 2012
39. Judecătoria Rîșcani 15 iunie 2012
40. Judecătoria Soroca 15 iunie 2012
41. Judecătoria Drochia 18 iunie 2012
42. Judecătoria Briceni 18 iunie 2012
43. Judecătoria Edineț 19 iunie 2012
44. Judecătoria Dondușeni 20 iunie 2012
45. Judecătoria Ocnița 20 iunie 2012
46. Curtea Supremă de Justiție, mun. Chișinău 20-21 iunie 2012
47. Judecătoria comercială de circumscripție, mun. Chișinău 21 iunie 2012
48. Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău 22 iunie 2012
49. Judecătoria Ceadîr-Lunga 25 iunie 2012
50. Judecătoria militară 5 iulie 2012

V. GRAfICUL VIzITELOR 
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Reprezentanți ai CSM: 
Corochii Nichifor Președinte interimar al CSM
Țurcan Anatolie Membru CSM
Chironeț Ioana Inspector-judecător CSM
Gligor Elena Inspector-judecător CSM
Cernei Ludmila Inspector-judecător CSM

Reprezentanți ai DAJ: 
Ciaglic Tatiana Consultant DAJ
Cheptănaru Ana Consultant DAJ
Slonovschii Leonid Consultant DAJ
Hibovschii Veaceslav Specialist principal DAJ
Chetreanu Ina Specialist principal DAJ

Reprezentanți ai ROLISP: 
Frederick G. Yeager Director de program
Malai Cristina Vice-director de program
Gerald Thacker Consultant administrare judecătorească și infrastructură  
Barry Walsh Consultant administrare judecătorească 
Vîlcu Natalia Lider de echipă / Specialist administrare judecătorească 
Marcel Blănuță Specialist în elaborarea bugetelor instanțelor
Grosu Mihai Asistent de program
Dascăl Irina Specialist judiciar / analist juridic 
Corgoja Marina Specialist judiciar / analist juridic 
Tetelea Marcel Specialist judiciar / analist juridic 
Cebotari Alexandru Specialist judiciar / analist juridic 
Istrati Alexandru Specialist judiciar / analist juridic 
Macovschi Alexandru Specialist judiciar / analist juridic 

VI. EChIPA DE EVALUARE 
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VII. SUMAR COMPARATIV

În ultimii ani, sistemul judiciar din Republica Moldova se confruntă cu un șir de probleme 
legate de deficiențe de infrastructură, necesitatea sporirii gradului de securitate, automatizarea 
instanțelor de judecată și creșterea substanțială a volumului de muncă a judecătorilor și angajaților 
instanțelor judecătorești. 

Prezentul Sumar comparativ își propune să evidențieze caracteristicile specifice, precum și 
punctele tari și slabe ale fiecărei instanțe de judecată din Republica Moldova în domeniile ce țin 
de infrastructura, automatizarea, volumul de muncă, resursele umane, serviciile pentru public și 
bugetul instanțelor judecătorești. 

Informația prezentată în sumarul comparativ va permite identificarea și prioritizarea instanțelor 
judecătorești atunci cînd, la nivel național, se vor planifica acțiuni de remediere a deficiențelor 
constatate în diverse aspecte de activitate ale acestora. Prezentul sumar comparativ va fi util și 
pentru elaborarea și aprobarea standardelor uniforme de design al spațiului pentru instanțele 
judecătorești, elaborarea politicii privind securitatea clădirilor și angajaților instanțelor de 
judecată, planificarea activităților de finalizare a automatizării sistemului judecătoresc, analiza 
numărului necesar de judecători, dar și evaluarea repartizării alocațiilor bugetare și eficiența 
utilizării acestora de către instanțele de judecată.  
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Importanța infrastructurii instanțelor de judecată nu trebuie subestimată, dat fiind faptul că aceasta 
contribuie la promovarea respectului față de justiție și, în unele cazuri, poate afecta chiar solemnitatea, 
transparența și corectitudinea procesului de înfăptuire a justiției. Astfel, designul clădirii unei instanțe de 
judecată poate fie să contribuie la atingerea scopurilor și obiectivelor înfăptuirii justiției, fie să le pericli-
teze. De exemplu, o sală de ședințe poate fi amenajată și amplasată într-o clădire astfel, încît judecătorul 
să nu poată menține ordinea în sala de ședințe sau să audă martorii. Holurile nesecurizate pun în pericol 
siguranța tuturor angajaților, iar materialele din dosarele pierdute sau deteriorate pot afecta procesul de 
executare a hotărîrilor. Accesul liber al cetățenilor în birourile judecătorilor facilitează comunicările neco-
respunzătoare între judecători și justițiabili, iar starea deplorabilă a interiorului clădirilor instanțelor de 
judecată știrbesc din imaginea pe care justiția ar trebui să o aibă în ochii cetățenilor. 

În Republica Moldova, clădirile instanțelor judecătorești, de regulă, se împart în două categorii de bază: 
clădiri vechi, construite conform standardelor sovietice de proiectare din anii 70 și clădiri care nu au fost 
proiectate pentru a servi drept instanțe de judecată însă, ulterior, au fost puse la dispoziția acestora. La 
moment, infrastructura multor instanțe de judecată din Moldova este în stare proastă. Proiectarea actuală 
a clădirilor nu permite în multe cazuri o separare a spațiilor rezervate publicului, personalului judecătoresc 
și deținuților. În multe judecătorii nu există suficiente săli de ședințe, astfel încît cauzele sunt examinate 
în birourile judecătorilor. Această situație are un impact negativ asupra mediului de lucru al personalului, 
activității instanțelor și a procesului de înfăptuire a justiției.

Mai jos este prezentată informație detaliată despre starea infrastructurii, dezagregată pe instanțe de jude-
cată. În special, este apreciată starea unor asemenea elemente ale infrastructurii instanțelor de judecată, 
precum fațada exterioară, sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, încălzire, interio-
rul și acoperișul clădirii. Starea acestor elemente este apreciată cu calificative de la 1 pînă la 4 (1 reprezent-
înd starea foarte bună, iar 4 – starea nesatisfăcătoare).

Tabelul 1. Evaluarea infrastructurii instanțelor judecătorești2 
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1. Curtea Supremă de Justiție, mun. Chișinău 3 2 3 3 2 3 3
2. Curtea de Apel, mun. Chișinău 2 3 3 3 2 3 3
3. Curtea de Apel Bălți 3 2 3 2 2 1 3
4. Curtea de Apel Bender 3 3 4 4 4 2 1
5. Curtea de Apel Cahul 3 2 3 2 2 2 3
6. Curtea de Apel Comrat 2 3 1 2 1 1 1
7. Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 2 4 1 4 4 -- 3
8. Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 3 4 4 4 2 3 3
9. Judecătoria Centru, mun. Chișinău 4 4 2 4 4 4 3

10. Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 4 2 4 4 3 4 4
11. Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 3 2 1 2 2 2 2
12. Judecătoria Bălți 3 2 3 2 1 3 3

2  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

13. Judecătoria Bender 2 1 2 1 2 2 1
14. Judecătoria Anenii Noi 3 2 4 2 2 2 3
15. Judecătoria Basarabeasca 1 2 1 2 1 2 1
16. Judecătoria Briceni 4 2 1 1 1 3 4
17. Judecătoria Cahul 1 2 2 2 1 2 2
18. Judecătoria Cantemir 1 1 1 1 1 1 1
19. Judecătoria Călărași 4 1 1 1 2 1 --
20. Judecătoria Căușeni 4 4 4 4 4 4 3
21. Judecătoria Ceadîr-Lunga 1 1 1 1 1 1 1
22. Judecătoria Cimișlia 4 4 4 4 3 4 4
23. Judecătoria Comrat 2 2 2 2 2 2 2
24. Judecătoria Criuleni 4 1 3 4 4 3 3
25. Judecătoria Dondușeni 1 1 3 4 1 3 1
26. Judecătoria Drochia 3 2 4 4 1 3 4
27. Judecătoria Dubăsari 3 -- 2 -- 2 3 3
28. Judecătoria Edineț 3 3 4 3 3 3 2
29. Judecătoria Fălești 4 3 3 1 2 4 4
30. Judecătoria Florești 4 2 4 2 1 2 4
31. Judecătoria Glodeni 3 1 2 1 2 2 3
32. Judecătoria Hîncești 1 1 3 1 3 1 3
33. Judecătoria Ialoveni 4 2 4 2 4 2 3
34. Judecătoria Leova 1 1 2 1 2 4 1
35. Judecătoria Nisporeni 4 2 2 2 2 4 1
36. Judecătoria Ocnița 2 2 3 2 3 2 3
37. Judecătoria Orhei 3 1 4 4 1 4 4
38. Judecătoria Rezina 2 2 1 2 2 1 1
39. Judecătoria Rîșcani 4 2 2 2 2 4 2
40. Judecătoria Sîngerei 4 2 2 2 2 3 2
41. Judecătoria Soroca 3 2 1 4 3 1 2
42. Judecătoria Strășeni 2 2 2 3 4 2 1
43. Judecătoria Şoldănești 4 4 4 -- 1 3 4
44. Judecătoria Ştefan Vodă 2 3 3 3 1 2 4
45. Judecătoria Taraclia 4 4 4 4 4 4 4
46. Judecătoria Telenești 2 2 1 1 1 2 1
47. Judecătoria Ungheni 2 2 2 2 2 2 2
48. Judecătoria Vulcănești 4 3 3 3 1 1 3
49. Judecătoria Militară, mun. Chișinău 3 2 3 2 3 3 4

50. Judecătoria comercială de circumscripție, 
mun. Chișinău 2 3 4 3 4 -- 4

I. INfRASTRUCTURA 
Sumar Comparativ
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În Figura 1 este prezentată aprecierea stării fațadei exterioare a instanțelor judecătorești, grupată pe califi-
cative de la 1 pînă la 4. Fațada exterioară a 7 clădiri este în stare foarte bună. Alte 12 clădiri ale instanțelor 
de judecată au o fațadă în stare bună. În 15 instanțe fațada a fost apreciată ca fiind în stare satisfăcătoare, 
pe cînd fațada a altor 16 clădiri este în stare nesatisfăcătoare. 

figura 1. Evaluarea stării fațadei exterioare a clădirilor instanțelor judecătorești3

 

3  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

Figura 2 reflectă starea sistemului de alimentare cu apă a clădirilor în care își au sediul instanțele de jude-
cată. Reieșind din informația prezentată în Figura 2 se poate conchide că 10 instanțe judecătorești bene-
ficiază de un sistem de alimentare cu apă în stare foarte bună. În 23 de judecătorii sistemul de alimentare 
cu apă este în stare bună, iar în alte 8 instanțe de judecată – în stare satisfăcătoare. Alte 8 clădiri sunt 
conectate la sisteme de alimentare cu apă în stare nesatisfăcătoare. Judecătoria Dubăsari nu dispune de 
sistem centralizat de alimentare cu apă. 

figura 2. Evaluarea stării sistemului de alimentare cu apă4 

 

4   1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

Sumar Comparativ
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Figura 3 ilustrează aprecierea stării rețelelor electrice în clădirile instanțelor de judecată. Starea sistemului 
de alimentare cu energie electrică este foarte bună în 11 judecătorii și bună în 12 judecătorii. În 13 instanțe 
de judecată starea sistemului de alimentare cu energie electrică este satisfăcătoare, fiind nesatisfăcătoare 
în alte 14 instanțe de judecată. 

figura 3. Evaluarea stării sistemului de alimentare cu energie electrică5 

 

5  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

În Figura 4 este prezentată evaluarea stării sistemului de canalizare din cadrul clădirilor care servesc drept 
sedii ale instanțelor de judecată. Starea sistemului de canalizare în 10 judecătorii este foarte bună și bună 
în 18 instanțe de judecată. 7 judecătorii dispun de un sistem de canalizare în stare satisfăcătoare, pe cînd 
în alte 13 clădiri sistemul de canalizare este în stare nesatisfăcătoare. Judecătoriile Şoldănești și Dubăsari 
nu dispun de sistem de canalizare.

figura 4. Evaluarea stării sistemului de canalizare6 

6  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

Sumar Comparativ
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Figura 5 reflectă starea sistemului de încălzire din clădirile instanțelor de judecată. Potrivit graficului, în 15 
clădiri starea sistemului de încălzire este foarte bună, iar în 19 instanțe de judecată starea acestuia este 
bună. 7 judecătorii au un sistem de încălzire în stare satisfăcătoare, iar în alte 9 clădiri starea acestuia este 
nesatisfăcătoare. 

figura 5. Evaluarea stării sistemului de încălzire7 

7  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

Din Figura 6 reiese că în 9 sedii ale instanțelor judecătorești starea acoperișului este foarte bună. Starea 
acoperișului în 16 judecătorii este bună. În 13 judecătorii acoperișul a fost apreciat ca fiind în stare 
satisfăcătoare, pe cînd în alte 10 clădiri starea acestuia este nesatisfăcătoare. La Judecătoria Botanica etajul 
4 se află în proces de construcție. Evaluarea stării acoperișului nu a fost posibilă. Judecătoria comercială de 
circumscripție este amplasată la etajul  2 al unei clădiri cu 3 etaje. 

figura 6. Evaluarea stării acoperișului8  

8   1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

Sumar Comparativ
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Din datele prezentate în Figura 7 reiese că în 12 instanțe de judecată starea spațiilor din interiorul 
clădirilor este în stare foarte bună. În 8 clădiri interiorul este în stare bună. În 17 clădiri starea interiorului 
a fost apreciată ca fiind satisfăcătoare, iar în alte 12 judecătorii interiorul este în stare nesatisfăcătoare. 
La Judecătoria Călărași condițiile din interior nu au fost evaluate din motivul desfășurării lucrărilor de 
reparație capitală.

figura 7. Evaluarea stării interiorului9  

 

În Tabelul 2 este prezentată informația despre suprafața totală a clădirilor în care își au sediul instanțele 
judecătorești și numărul total de angajați care activează în instituțiile corespunzătoare. Instanțele de 
judecată sunt listate în ordine descrescătoare a  dimensiunii spațiului disponibil. Judecătoria Sîngerei și 
Judecătoria Militară nu au pus la dispoziție informație privind suprafața instanței.

Tabelul 2. Suprafața totală a sediilor instanțelor judecătorești în raport cu numărul total de angajați 
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1. Judecătoria Ceadîr-Lunga 1600.00 5 20.5 25.5
2. Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 3624.00 13 45 58
3. Judecătoria Leova 1439.80 4 20.5 24.5
4. Judecătoria Rezina 1317.00 5 18 23

9  1 – Foarte bună, 2 – Bună, 3 – Satisfăcătoare, 4 - Nesatisfăcătoare

5. Judecătoria Taraclia 1390.50 5 21 26
6. Judecătoria Criuleni 1453.00 6 24.5 30.5
7. Judecătoria Hîncești 1443.20 9 22.5 31.5
8. Judecătoria Basarabeasca 979.60 4 17.5 21.5
9. Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 3265.00 18 55 73
10. Judecătoria Ştefan Vodă 990.40 4 19.5 23.5
11. Judecătoria Ocnița 894.00 4 17.5 21.5
12. Judecătoria Soroca 1721.40 10 32.5 42.5
13. Curtea Supremă de Justiție, mun. Chișinău 8383.66 49 170 219
14. Judecătoria Drochia 1150.00 6 24.5 30.5
15. Judecătoria Nisporeni 962.00 5 21 26
16. Judecătoria Cantemir 719.46 4 19 23
17. Judecătoria Călărași 948.03 6 24.5 30.5
18. Judecătoria Strășeni 1036.00 8 26.5 34.5
19. Judecătoria Dubăsari 755.28 5 20.5 25.5
20. Judecătoria Glodeni 861.50 5 24.5 29.5
21. Judecătoria Cimișlia 765.00 4 23.5 27.5
22. Judecătoria Briceni 805.76 6 24 30
23. Judecătoria Comrat 773.20 6 23.5 29.5
24. Judecătoria Edineț 805.76 7 25.5 32.5
25. Judecătoria Bălți 1639.50 18 52 70
26. Judecătoria comercială de circumscripție, mun. Chișinău 783.40 12 22 34
27. Curtea de Apel Chișinău 3148.60 41 96.5 137.5
28. Judecătoria Dondușeni 570.68 5 21 26
29. Curtea de Apel Bender 1030.00 10 37.5 47.5
30. Judecătoria Rîșcani 536.00 5 21 26
31. Judecătoria Ialoveni 644.00 6 26 32
32. Judecătoria Bender 568.30 7 21.5 28.5
33. Judecătoria Şoldănești 410.30 4 17 21
34. Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 1373.00 19 51.5 70.5
35. Judecătoria Telenești 475.30 6 20.5 26.5
36. Judecătoria Anenii Noi 500.30 6 22 28
37. Judecătoria Vulcănești 408.00 3 20 23
38. Judecătoria Centru, mun. Chișinău 999.10 17 51 68
39. Judecătoria Fălești 450.00 6 25 31
40. Judecătoria Căușeni 448.40 7 24 31
41. Curtea de Apel Comrat 583.30 7 34 41
42. Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 982.70 19 51 70
43. Judecătoria Ungheni 460.30 8 25 33
44. Judecătoria Florești 476.70 8 27.5 35.5
45. Judecătoria Orhei 424.20 8 27 35
46. Curtea de Apel Bălți 1089.40 22 70 92
47. Judecătoria Cahul 430.00 9 31.5 40.5
48. Curtea de Apel Cahul 304.50 6 30.5 36.5
49. Judecătoria Sîngerei - 6 22 28
50. Judecătoria Militară, mun. Chișinău - 3 7 10
 TOTAL 56819.53 466 1595 2061

Sumar Comparativ
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Informația prezentată mai sus demonstrează lipsa de uniformitate și raționament logic care ar sta la baza 
raportului între dimensiunea spațiului disponibil și numărul angajaților instanței de judecată. De regulă, 
spațiului alocat trebuie să varieze în dependență de numărul de angajați. Adică, cu cît mai mare este nu-
mărul de angajați, cu atît mai mare trebuie să fie dimensiunea spațiului alocat instanței de judecată. În 
Republica Moldova spațiul alocat nu se bazează pe numărul angajaților, ci se oferă în dependență de alte 
criterii, unul dintre care fiind disponibilitatea sau lipsa resurselor financiare necesare pentru reconstrucția 
sau construcția unor clădiri noi, care să asigure condiții adecvate de activitate.  

În Figura 8 este prezentat coeficientul spațiului disponibil în instanțele judecătorești din Republica Moldo-
va. Din datele prezentate mai jos reiese că de cel mai înalt coeficient al spațiului disponibil versus numărul 
total de angajați se bucură Judecătoriile Ceadîr-Lunga, Ciocana, mun. Chișinău, Leova, Rezina, Taraclia. Cel 
mai jos coeficient îi este atribuit Curții de Apel Cahul, unde 36,5 unități de personal activează într-un spațiu 
cu o suprafață totală de 304,5 m². 

figura 8. Coeficientul spațiului disponibil

În cadrul vizitelor efectuate, au fost evaluate necesitățile de spațiu ale fiecărei instanțe de judecată con-
form aprecierilor reprezentanților instanței. Din datele prezentate mai jos reiese că tipurile de spații cu 
insuficiența cărora se confruntă instanțele de judecată din Republica Moldova se rezumă, în mare parte, la 
spațiile de oficiu și sălile de ședințe.  

Tabelul 3. Necesități de spațiu în instanțele judecătorești din Republica Moldova
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1. Curtea Supremă de Justiție, mun. 
Chișinău    1 1   1    

2. Curtea de Apel Chișinău 30 7 7 1 1  2 1 1   
3. Curtea de Apel Bălți            
4. Curtea de Apel Bender  2  1 1 3   1   
5. Curtea de Apel Cahul 5 1  1 1   1 1   
6. Curtea de Apel Comrat 7 5 1 1 1 4 2 1    

7. Judecătoria Botanica, mun. 
Chișinău  13          

8. Judecătoria Buiucani, mun. 
Chișinău 10 19 10 1   1  1   

9. Judecătoria Centru, mun. Chișinău  19 1 1 1 1 1 1 1   

10. Judecătoria Ciocana, mun. 
Chișinău 8 4     1 1 1   

11. Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 1 10 3 1 1 2   1 1 2
12. Judecătoria Bălți 18 5    1 1 1    
13. Judecătoria Bender            
14. Judecătoria Anenii Noi  1     1  1   
15. Judecătoria Basarabeasca            
16. Judecătoria Briceni  3 1 1 1  2  1  1
17. Judecătoria Cahul 14 4  1 1       
18. Judecătoria Cantemir    1 1   1    
19. Judecătoria Călărași 3 4 5 8        
20. Judecătoria Căușeni 2 2 1 1 1 1 1     
21. Judecătoria Ceadîr-Lunga    1 1       
22. Judecătoria Cimișlia     1       
23. Judecătoria Comrat            
24. Judecătoria Criuleni            
25. Judecătoria Dondușeni  2   1  1     
26. Judecătoria Drochia  1    1      
27. Judecătoria Dubăsari 2 2 1      1   
28. Judecătoria Edineț 7 3 1 1  1  1 1  1
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29. Judecătoria Fălești  3 3 1 1 1   1  1  
30. Judecătoria Florești 4 3 1 1 1 1 1     
31. Judecătoria Glodeni   1 1 1   1    
32. Judecătoria Hîncești            
33. Judecătoria Ialoveni          2  
34. Judecătoria Leova 2    1       
35. Judecătoria Nisporeni 1           
36. Judecătoria Ocnița 3 3  1 1 1 1 1    
37. Judecătoria Orhei  1        1  
38. Judecătoria Rezina   1  1       
39. Judecătoria Rîșcani 5 1  1 1  1 1    
40. Judecătoria Sîngerei  4 1 1 1 2 1 1 1   
41. Judecătoria Soroca 4 2 1 1 1   1    
42. Judecătoria Strășeni    1 1  1 1    
43. Judecătoria Şoldănești   1 1 1 2 1   1  
44. Judecătoria Ştefan Vodă 12 3 1 1 1  1 1 1   
45. Judecătoria Taraclia 8 3 1 1 1  1 1    
46. Judecătoria Telenești  2          
47. Judecătoria Ungheni 6 5 1  1   1    
48. Judecătoria Vulcănești    1   1 1    

49. Judecătoria Militară, mun. 
Chișinău            

50. Judecătoria comercială de 
circumscripție, mun. Chișinău  5          

 TOTAL 155 142 41 34 28 20 22 20 13 6 4

Concluzii 

•	 O bună parte din judecătoriile ordinare și curțile de apel din Moldova sunt amplasate în clădiri care 
nu sunt potrivite în general pentru operarea  eficientă a unei instanțe moderne.

•	 Fațada exterioară a 32% din numărul total de clădiri ale instanțelor de judecată este calificată ca 
fiind în stare nesatisfăcătoare, 30% - în stare satisfăcătoare, 24% - în stare bună și 14% - în stare 
foarte bună. 

•	 14,3% din numărul total de clădiri sunt conectate la sistemul de alimentare cu apă apreciat ca fiind 
în stare nesatisfăcătoare, 16,3% - în stare satisfăcătoare, 49% - în stare bună și 20,4% - în stare 
foarte bună. Una dintre judecătorii (Judecătoria Dubăsari) nu dispune de sistem de alimentare cu 
apă. 

•	 Alimentarea cu energie electrică este nesatisfăcătoare în 28% de clădiri, satisfăcătoare – în 26%, 
bună – în 24% și foarte bună – în 22% din numărul total de clădiri. 

•	 Starea sistemului de canalizare este nesatisfăcătoare în 27,1% de clădiri, satisfăcătoare – în 14,6%, 
bună – în 37,5% și foarte bună – în 20,8% din numărul total de clădiri. Două clădiri (Judecătoria 
Şoldănești și Judecătoria Dubăsari) nu sunt conectate la sistem centralizat de canalizare. 

•	 18% din numărul total de clădiri dispun de un sistem de încălzire în stare nesatisfăcătoare, 14% - în 
stare satisfăcătoare, 38% - în stare bună și 30% - în stare foarte bună. 

•	 Starea acoperișului a fost apreciată ca nesatisfăcătoare în 20,8% de clădiri, satisfăcătoare – în 
27,1%, bună – în 33,3% și foarte bună – în 18,8%. 

•	 Interiorul sediilor instanțelor de judecată este apreciat ca fiind în stare nesatisfăcătoare în 24,5% 
de instanțe, în stare satisfăcătoare – în 34,7%, în stare bună – în 16,3% și în stare foarte bună – în 
24,5%. 

•	 Dimensiunea clădirilor care servesc drept sedii ale instanțelor de judecată nu este ajustată la nu-
mărul angajaților care activează în instanța de judecată și volumul de muncă. Cu titlu de exemplu, 
Judecătoria Soroca dispune de o clădire cu o suprafață totală de 1721,40 m², în care activează 42,5 
unități de personal și au fost înregistrate 5231 dosare pe parcursul anului 2011. Judecătoria Cahul, 
în schimb, cu 40,5 unități de personal și 5219 dosare înregistrate în 2011 dispune de un sediu cu o 
suprafață totală de 430 m². 

•	 Insuficiența majoră de spații, conform aprecierilor reprezentanților instanțelor, se referă la 
insuficiența de spații de oficii (155 birouri necesare la nivel național) și de săli de ședințe (142 săli 
de ședințe necesare la nivel național). 

Recomandări 

•	 Adoptarea practicilor de determinare a numărului și dimensiunilor instanțelor de judecată în 
dependență de numărul dosarelor parvenite spre examinare în instanța de judecată. 

•	 Implementarea unui program de îmbunătățire a infrastructurii în vederea sporirii numărului 
instanțelor de judecată care să întrunească standardele minime de design, securitate, igienă și 
confort pentru o instanță de judecată. 

•	 Elaborarea politicii privind securitatea clădirilor și angajaților instanțelor de judecată care să 
definească standarde minime pentru sistemele de securitate în cadrul instanțelor de judecată. 

•	 Elaborarea standardelor uniforme de design în vederea îmbunătățirii funcționalității instanțelor de 
judecată. Drept exemplu pot servi următoarele recomandări: 
	 Designul general al clădirii unei instanțe de judecată trebuie să promoveze respectul față de 

procesul de înfăptuire a justiției. Structura arhitecturală trebuie să reprezinte o sursă de mîndrie 
și să contribuie la arhitectura din cadrul comunității. Simbolurile naționale și steagul național 
trebuie să reprezinte elemente exterioare tipice. 

	 Asigurarea măsurilor de securitate este de o importanță majoră pentru instanțele de judecată. 
Principalele măsuri de securitate includ intrarea securizată în instanța de judecată, intrări 
securizate în sălile de ședințe și birourile judecătorilor, personal instruit, precum și dispozitive 
mecanice, cum sunt detectoarele de metale instalate la intrare în judecătorii.

	 Instanța de judecată trebuie să fie împărțită în trei zone: publică, restricționată și securizată. 
Zona publică se începe la intrarea în instanța de judecată și se limitează la spațiul care nu este 
declarat cu acces restricționat sau securizat. Zona cu acces restricționat include spațiile din 
interiorul clădirii destinate judecătorilor și angajaților instanței de judecată. Zona securizată 
include parcarea utilizată de judecători și celulele prevăzute pentru deținuți, precum și spațiul 
din imediata apropiere a celulelor deținuților, cum sunt coridoarele și scările utilizate pentru 
escortarea deținuților în sălile de ședințe. 
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figura 10. Rata utilizării funcționalităților din PIGD

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice. Un dosar 
electronic este creat prin scanarea documentelor din dosarul pe 
suport de hîrtie. În cadrul vizitei de evaluare s-a constatat că nu toate 
instanțele de judecată au introdus practica de scanare a documentelor 
din dosar, iar cele care au introdus practica dată, nu scanează toate 
dosarul integral, ci doar cîteva acte din acesta (Figura 11). 

figura 11. Ponderea aplicării practicii de scanare a documentelor

O bună funcționare a PIGD și a altor programe din cadrul instanței de 
judecată este asigurată de buna funcționare a serverului, care depinde, 
în mare măsură, de mediul în care se păstrează acesta. Una dintre 
condițiile de bază este că serverul trebuie să fie instalat într-o încăpere 

separată, curată și securizată. În Figura 12 este indicat numărul de 
instanțe de judecată în care serverul este instalat într-o încăpere 
separată și numărul de instanțe care nu au întrunit condiția dată. 

figura 12. Ponderea instanțelor de judecată 
cu și fără spațiu separat pentru server

Cea de-a doua condiție ține de asigurarea condițiilor termice 
adecvate pentru funcționarea serverului. Cu alte cuvinte, încăperea 
în care este instalat serverul trebuie să fie dotată cu sistem de aer 
condiționat. Figura 13 reflectă situația privind gradul de dotare a 
spațiilor pentru server cu sisteme de aer condiționat. 

figura 13. Sisteme de aer condiționat instalate 
în spațiile pentru server 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ 

2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR (PIgD)

Automatizarea și informatizarea sistemului judecătoresc este o pri-
oritate pentru Republica Moldova, fiind un element indispensabil 
pentru funcționarea și gestionarea justiției în condițiile în care nu-
mărul de dosare este în continuă creștere. Automatizarea instanțelor 
de judecată reprezintă un element care trebuie să vină în ajutorul 
atît a judecătorilor, cît și al cetățenilor, contribuind, astfel, la consoli-
darea independenței judecătorești, asigurarea transparenței în acti-
vitatea instanțelor de judecată și sporirea calității actului de justiție.

În rezultatul vizitelor de evaluare s-a constatat că toate instanțele 
judecătorești din Republica Moldova, cu excepția Judecătoriei mi-
litare, utilizează PIGD. În octombrie 2011 a fost finalizată versiunea 
3 a PIGD și instalată în cîteva instanțe de judecată. La data evaluării 
s-a constatat că versiunea 3 a PIGD era instalată în 7 instanțe de ju-
decată. În 39 judecătorii era folosită versiunea 2 a PIGD, iar în alte 3 
judecătorii era instalată versiunea 1 a PIGD (Figura 9). 

figura 9. Versiunea PIGD utilizată în cadrul instanțelor 
judecătorești 

În cadrul vizitei de evaluare, de asemenea, s-a constatat că nu 
toate funcționalitățile din PIGD sunt utilizate în măsură deplină. 
Astfel, modulele de înregistrare a dosarelor, repartizare a dosarelor, 
primire în procedură, publicare a hotărîrilor sunt cel mai frecvent 
utilizate. Modulele din PIGD cel mai rar utilizate țin de procedura de 
executare, înregistrarea apelurilor și recursurilor, imprimarea listei 
cauzelor fixate pentru judecare, măsuri de performanță (Figura 10). 

Sumar Comparativ



20

Orice sisteme hard și soft necesită o mentenanță eficientă pentru a 
asigura o funcționare adecvată a instituțiile care le folosesc. Sistemul 
judiciar din Republica Moldova nu dispune de un specialist tehnolo-
gii informaționale în statele de personal, cu excepția CSJ. De aceea, 
majoritatea problemelor de ordin tehnic sunt soluționate de angajații 
CTS, instituție contractată de MJ în vederea asigurării mentenanței 
PIGD. Cu toate acestea, există cîteva instanțe de judecată care au con-
tractat specialiști tehnologii informaționale (Figura 14). 

figura 14. 
Ponderea instanțelor 

de judecată 
care au contractat 

specialiști tehnologii 
informaționale

CTS este responsabil pentru soluționarea problemelor tehnice cu 
care se confruntă angajații instanțelor de judecată în utilizarea 
PIGD și a echipamentului. În rezultatul intervievării personalului 
instanțelor de judecată, a fost stabilit gradul general de satisfacție 
al angajaților de serviciile prestate de CTS (Figura 15), de la 1 la 5 
(1 – calitate foarte joasă, 5 – calitate foarte înaltă).

figura 15. Gradul general de satisfacție 
de serviciile de mentenanță prestate de CTS10

10 Nota 1 – Calitate foarte joasă, Nota 2 – Calitate joasă, Nota 3 – Calitate medie, Nota 
4 – Calitate înaltă, Nota 5 – Calitate foarte înaltă. 

2.2. ÎnRegIStRAReA AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Reieșind din informația obținută în cadrul vizitelor de evaluare, angajații 
a 25 instanțe de judecată nu utilizează sistemul de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. În 19 instanțe de judecată, sistemul dat este utilizat 
parțial, iar în alte 6 judecătorii sistemul de înregistrare audio este utilizat 
integral  (Figura 16). Printre judecătoriile, care utilizează integral sistemul 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată pot fi menționate Curtea 
de Apel Bălți, Curtea de Apel Cahul, Curtea de Apel Comrat, Judecătoria 
Comrat, Judecătoria Criuleni și Judecătoria Drochia (Tabelul 4). 

figura 16. Ponderea utilizării programului 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată 

Tabelul 4. Gradul de utilizare a programului 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată11

Nr. d/o Denumirea instanței de judecată Grad de utilizare
1. Curtea de Apel Bălți 1
2. Curtea de Apel Cahul 1
3. Curtea de Apel Comrat 1
4. Judecătoria Comrat 1
5. Judecătoria Criuleni 1
6. Judecătoria Drochia 1
7. Curtea de Apel Chișinau 2
8. Curtea de Apel Bender 2
9. Judecătoria Bender 2

10. Judecătoria Briceni 2
11. Judecătoria Căușeni 2
12. Judecătoria Ceadîr-Lunga 2
13. Judecătoria Cimișlia 2

11 1 – Utilizează integral, 2 – Utilizează parțial, 3 – Nu utilizează.

14. Judecătoria Dondușeni 2
15. Judecătoria Dubăsari 2
16. Judecătoria Edineț 2
17. Judecătoria Fălești 2
18. Judecătoria Florești 2
19. Judecătoria Glodeni 2
20. Judecătoria Hîncești 2
21. Judecătoria Nisporeni 2
22. Judecătoria Orhei 2
23. Judecătoria Rezina 2
24. Judecătoria Telenești 2
25. Judecătoria Vulcănești 2
26. Curtea Supremă de Justiție 3
27. Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău 3
28. Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău 3
29 Judecătoria Centru, municipiul Chișinău 3
30. Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău 3
31. Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău 3
32. Judecătoria Bălți 3
33. Judecătoria Anenii Noi 3
34. Judecătoria Basarabeasca 3
35. Judecătoria Cahul 3
36. Judecătoria Cantemir 3
37. Judecătoria Călărași 3
38. Judecătoria Ialoveni 3
39. Judecătoria Leova 3
40. Judecătoria Ocnița 3
41. Judecătoria Rîșcani 3
42. Judecătoria Sîngerei 3
43. Judecătoria Soroca 3
44. Judecătoria Strășeni 3
45. Judecătoria Şoldănești 3
46. Judecătoria Ştefan Vodă 3
47. Judecătoria Taraclia 3
48. Judecătoria Ungheni 3
49. Judecătoria Militară 3
50. Judecătoria comercială de circumscripție 3
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Una dintre problemele cu care se confruntă sistemul judiciar în utilizarea programului de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată ține de insuficiența seturilor de echipament de înregistrare audio. Doar 27 instanțe de 
judecată din numărul total de 50 judecătorii vizitate dispun de un număr suficient de seturi de echipament de 
înregistrare audio12. Cu alte cuvinte, în aceste instanțe, numărul de seturi de echipament este egal cu numărul 
sălilor de ședințe. În figura de mai jos este prezentat raportul dintre numărul sălilor de ședințe și numărul seturilor 
de înregistrare audio, care este calculat prin împărțirea numărului total de săli de ședințe la numărul de seturi de 
echipament de înregistrare audio disponibil în instanțele de judecată. Cu cît mai mare este coeficientul obținut, 
cu atît mai mică este necesitatea de seturi de echipament. Şi vice versa, cu cît mai mic este coeficientul prezentat 
în figură, cu atît mai mare este necesitatea de seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
(Figura 17). 

figura 17. Raportul dintre numărul sălilor de ședințe și numărul seturilor de înregistrare audio

12 În 2009, Programul pentru Buna Guvernare a Fondului „Provocările Mileniului” a dotat toate sălile de judecată din toate instanțele 
judecătorești din Republica Moldova cu echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată. De atunci, în sistemul judecătoresc 
au avut loc atît construcții cît și reconstrucții ale clădirilor, care au dus la apariția sălilor de judecată adiționale în care nu sunt instalate 
echipamente de înregistrare audio.

Încă o problemă stringentă cu care se confruntă sistemul judecătoresc în utilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio ține de insuficiența sălilor de ședințe în cadrul instanțelor de judecată, care nu permite înregistrarea 
audio a tuturor ședințelor și impune judecătorii să desfășoare ședințele de judecată în birouri. Reieșind din informația 
prezentată în Figura 18 se poate constata că doar 7 instanțe de judecată sunt asigurate cu numărul necesar de săli 
de ședințe. Adică, în instanțele respective, numărul sălilor de ședințe este egal cu numărul de judecători. În figura 
de mai jos este prezentat raportul dintre numărul sălilor de ședințe și numărul de judecători, care este calculat prin 
împărțirea numărului total de săli de ședințe la numărul judecătorilor care activează în instanțele de judecată. Cu cît 
mai mare este coeficientul obținut, cu atît mai mic este numărul necesar de săli de ședințe. Şi vice versa, cu cît mai 
mic este coeficientul prezentat în figură, cu atît mai mare este numărul necesar de săli de ședințe. 

figura 18. Raportul dintre numărul sălilor de ședințe și numărul judecătorilor 
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2.3. PAgInA web A InStAnțeLOR De JuDeCAtă 

În rezultatul vizitelor de evaluare s-a constatat că, în majoritatea instanțelor de judecată, sistemul de management al 
conținutului este utilizat, și paginile web se actualizează (Figura 19). Cu toate acestea, s-a constatat că pe toate paginile 
web persistă problema uniformității fontului și culorilor folosite de administratorii paginii web. Pe unele pagini web 
lipsește coerența dintre denumirea meniului și conținutul meniului sau lipsește informația din meniu. În 7 instanțe de 
judecată (Judecătoria Centru mun. Chișinău, judecătoriile Anenii Noi, Căușeni, Ialoveni, Orhei, Militară și Comerciale de 
Circumscripție) sistemul de management al conținutului paginii web nu este folosit și paginile web nu sunt actualizate.  

figura 19. Ponderea utilizării sistemului de management al conținutului paginii web

2.4. neCeSItățI De eChIPAMent 

În rezultatul vizitelor de evaluare s-a constatat că instanțele de judecată dispun de un număr relativ suficient de 
echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității acestora. În Tabelul 5 este prezentată informația 
despre necesitățile de echipament identificate de fiecare instanță de judecată. 

Tabelul 5. Lista necesităților de echipament în instanțele de judecată

Nr.
d/o Instanța de judecată

Co
m

pu
te

re

Im
pr

im
an

te

U
PS

Sc
an

er
e

N
ot

eb
oo

k

Co
pi

at
or

Se
t d

e 
ec

hi
pa

-
m

en
t S

RS
 f

em
id

a

Ap
ar

at
 d

e 
te

le
fo

n

Ap
ar

at
 d

e 
fa

x

Cl
im

ati
za

to
r

fr
ig

id
er

Ap
ar

at
 d

e 
fr

an
ca

t

St
ab

ili
za

to
r d

e 
en

er
gi

e 
el

ec
tr

ic
ă

M
on

ito
r e

le
ct

ro
-

ni
c 

in
fo

rm
ati

v

Se
t  

TV
 /

 V
id

eo

1. Curtea Supremă de 
Justiție 75 61  20 10     60 20   1  

2. Curtea de Apel Chișinău 56 53 62 25  2 15  5 14      
3. Curtea de Apel Bălți       2         
4. Curtea de Apel Bender 17 15 19 2  2 1  4 4      
5. Curtea de Apel Cahul 21 14 21 2   1     1 1   
6. Curtea de Apel Comrat 32  30 3   5       1  

7. Judecătoria Botanica, 
municipiul Chișinău 22 20 30 20   15  5       

8. Judecătoria Buiucani, 
municipiul Chișinău 27 20              

9. Judecătoria Centru, 
municipiul Chișinău 19 5 19 5   19  18       

10. Judecătoria Ciocana, 
municipiul Chișinău 18 18 18 13   11  5       

11. Judecătoria Rîșcani, 
municipiul Chișinău 25 20 30 2   3  5   1    

12. Judecătoria Bălți 5 3 8 9   5  7 15      
13. Judecătoria Bender 10 10  2  2 1         
14. Judecătoria Anenii Noi 3 2 8    1  1       

15. Judecătoria 
Basarabeasca 4 1     2     1    

16. Judecătoria Briceni 38 20 38 6  4 3  3 15   2 1  
17. Judecătoria Cahul 30 30 32 15   5   5  1 1 1  
18. Judecătoria Cantemir 8 8 18 2  5 3  2       
19. Judecătoria Calărași 10 10 27 2   2  1       
20. Judecătoria Căușeni 5   7  3 3   17      

21. Judecătoria Ceadîr-
Lunga 18 5 28 3   2  2    1 1  

22. Judecătoria Cimișlia 3 3 4 1   1         
23. Judecătoria Comrat 8 8  2            
24. Judecătoria Criuleni 2 12  6  1          
25. Judecătoria Dondușeni 4 3 2 1  2 1   3      
26. Judecătoria Drochia 6 6  2   1   8   1   
27. Judecătoria Dubăsari 10 5  5   2         
28. Judecătoria Edineț 15 15 25 1   5   5      
29. Judecătoria Fălești 3 5 10 1   3  1 5      
30. Judecătoria Florești 19 15  8   5   5  1    
31. Judecătoria Glodeni 5 5 8 1   2  1    1   
32. Judecătoria Hîncești 2 8  1   1  1       
33. Judecătoria Ialoveni 25 10 9 2   6         
34. Judecătoria Leova 3 3 13 1   2         
35. Judecătoria Nisporeni 5 5  2   1         
36. Judecătoria Ocnița 9 14 13 5   3  1   1    
37. Judecătoria Orhei 2 5 5 8   1  1       
38. Judecătoria Rezina  5        3      
39. Judecătoria Rîșcani 15 15 10 3  2 1  2 7      
40. Judecătoria Sîngerei  3  2  1 1  1 2  1    
41. Judecătoria Soroca 20 20 20 10  5 8       1 5
42. Judecătoria Strășeni 4  10   2   1      1
43. Judecătoria Şoldănești 2 2 2 1   2         
44. Judecătoria Ştefan Vodă 10 10 2 2   3       1  
45. Judecătoria Taraclia 23 23 23 12  3 3   15  1   3
46. Judecătoria Telenești  1  1   3     1    
47. Judecătoria Ungheni 16 16  8  4   2       
48. Judecătoria Vulcănești 15  15   2 1  3 15  1    
49. Judecătoria Militară 10 13 13    1 10 1 7      

50. Judecătoria comercială 
de circumscripție  1  8   9 8 3 23 5     

 TOTAL 679 546 572 232 10 40 165 18 76 228 25 10 7 7 9
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Concluzii 

•	 PIGD este utilizat în toate instanțele de judecată, cu excepția 
Judecătoriei militare, care nu dispune de server. 

•	 În 14% din numărul total de judecătorii este utilizată versiu-
nea 3 a PIGD, în 80% - versiunea 2 a PIGD, iar în alte 6% este 
utilizată versiunea 1 a PIGD. 

•	 Majoritatea funcționalităților prevăzute în PIGD sunt utiliza-
te. Modulele neutilizate sau mai rar utilizate țin de înregis-
trarea citațiilor, gestionarea resurselor umane, modulul de 
măsurare a performanței, imprimarea listei cauzelor fixate 
pentru judecare, înregistrarea apelurilor și recursurilor, pro-
cedura de executare. 

•	 În 68% din numărul total de judecătorii vizitate este institu-
ită practica de scanare a documentelor din dosar în vederea 
creării dosarului electronic (de regulă, sunt scanate dosarele 
civile în întregime, dosarele penale – doar rechizitoriul, și do-
sarele contravenționale – în întregime). În alte 32% de judecă-
torii practica dată nu există. Instanțele de judecată în care nu 
este practicată scanarea documentelor sunt Curtea de Apel 
Chișinău, Judecătoriile Buiucani, Centru, Ciocana din mun. 
Chișinău, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Fălești, Ialo-
veni, Rezina, Sîngerei, Strășeni, Telenești, Judecătoria militară, 
și Judecătoria comercială de circumscripție, din mun. Chișinău.     

•	 61% de președinți și angajați ai instanțelor de judecată vi-
zitate apreciază calitatea serviciilor prestate de CTS ca fiind 
bună și foarte bună, iar alte 39% apreciază activitatea CTS 
cu calificativele de la 1 la 3, adică de o calitate foarte joasă, 
joasă sau medie. 

•	 În 50% din numărul total de instanțe de judecată vizitate 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată nu 
este utilizat. În 38% de instanțe programul de înregistrare 
audio este utilizat parțial, dat fiind numărul insuficient de 
săli de ședințe sau seturi de echipament de înregistrare au-
dio, iar în 12% de cazuri programul de înregistrare audio este 
utilizat integral, toate ședințele fiind înregistrate audio. 

•	 54% din numărul total de instanțe de judecată vizitate dis-
pun de un număr suficient de echipament de înregistrare 

audio. 28% de instanțe de judecată au nevoie de un set de 
echipament de înregistrare audio, iar alte 16% de judecătorii 
au nevoie de două sau mai multe seturi de echipament de 
înregistrare audio. 

•	 Doar în 14% din numărul total de instanțe de judecată vizitate 
numărul sălilor de ședințe este egal cu numărul judecătorilor 
care activează în instanța de judecată. În 10% de instanțe de 
judecată numărul judecătorilor depășește numărul sălilor de 
ședințe cu o unitate. În 18% de judecătorii numărul judecăto-
rilor depășește numărul sălilor de ședințe cu 2 unități. În 38% 
de instanțe de judecată numărul judecătorilor depășește nu-
mărul sălilor de ședințe cu 3-6 unități. În alte 20% de instanțe 
de judecată a fost invocată cifra de 11 – 38 săli de ședințe ne-
cesare (Curtea  Supremă de Justiție – 38 săli, Curtea de Apel 
Chișinău – 27 săli, Curtea de Apel Bălți – 16 săli, Judecătoria 
Botanica, mun. Chișinău – 13 săli, Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău – 15 săli, Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău – 11 
săli, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău – 17 săli, Judecăto-
ria Centru, mun. Chișinău – 16 săli, Judecătoria comercială de 
circumscripție, mun. Chișinău – 12 săli, Judecătoria Bălți – 14 
săli). 

Recomandări 

•	 Introducerea în statele de personal ale instanțelor de jude-
cată a unității de specialist în tehnologii informaționale. 

•	 Elaborarea și implementarea unui program de instruire în 
domeniul administrării PIGD, programului de înregistrare 
audio, sistemului de management al conținutului a paginii 
web a instanțelor de judecată și a mentenanței rețelelor de 
computere.  

•	 Instalarea versiunii 3 a PIGD în toate instanțele judecătorești. 
•	 Organizarea instruirii tuturor angajaților instanțelor 

judecătorești în utilizarea versiunii 3 a PIGD, inclusiv, a mo-
dulului de raportare statistică. 

•	 Dotarea Judecătoriei militare cu server și condițiile necesare 
pentru asigurarea utilizării PIGD. 

•	 Asigurarea tuturor instanțelor judecătorești cu numărul de 
scanere necesar pentru instituirea practicii de scanare a do-
cumentelor din dosar și crearea dosarelor electronice. 

•	 Instalarea tuturor serverelor în încăperi separate și dotarea 
încăperilor respective cu sisteme de aer condiționat. 

•	 Completarea tuturor paginilor web ale instanțelor de judeca-
tă cu informație de interes public și asigurarea uniformității 
designului, culorilor și fontului folosite pe paginile web. 

•	 Introducerea practicii și a mecanismului de monitorizare 
a conținutului paginilor web ale instanțelor de judecată în 
vederea sesizării președinților instanțelor de judecată în 
privința problemelor și neajunsurilor determinate. 

•	 Implementarea practicii de utilizare a programului de înre-
gistrare audio a ședințelor de judecată în toate instanțele de 
judecată.

•	 Instruirea grefierilor în utilizarea programului și echipamen-
tului de înregistrare audio.  

•	 Asigurarea fiecărei instanțe de judecată cu dispozitive por-
tabile de înregistrare audio, care ar permite efectuarea în-
registrării audio atît în sălile de ședințe, cît și în alte încăperi 
care sunt la moment utilizate în calitate de săli de ședințe. 

•	 Modificarea legislației în vederea recunoașterii caracterului 
prevalent al înregistrărilor audio asupra procesului-verbal 
întocmit manual, recunoscînd, în același timp, prevalența 
oricărui proces-verbal întocmit în baza unei înregistrări au-
dio. 

•	 Modificarea legislației procesual penale în vederea elimină-
rii necesității consemnării în scris a declarațiilor inculpatului, 
părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile și 
ale martorilor în ședința de judecată și a necesității de a le 
semna și înlocuirea acestora cu înregistrările audio digitale. 

•	 Elaborarea unor criterii statistice necesare pentru evaluarea 
numărului necesar de săli de ședințe. Accentul urmează a 
fi pus pe evaluarea numărului judecătorilor care activează 
în judecătoria corespunzătoare și numărul total de dosare 
aflate în gestiunea acestora. 

Sumar Comparativ
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Activitatea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nu este inclusă în prezentul sumar comparativ, 
dat fiind faptul că specificul activității instituției vizate este incomparabil cu activitatea celorlalte instanțe 
de judecată. 

Mai jos este analizată activitatea curților de apel și a judecătoriilor ordinare prin compararea numărului 
total de dosare înregistrate în fiecare instanță de judecată pe parcursul anului 2011, a numărului total de 
dosare examinate în 2011 și a ratei de soluționare13 a dosarelor în același an (Figurile 20 - 25). 

figura 20. Numărul total de dosare înregistrate la curțile de apel în 2011

13 Rata de soluționare a dosarelor se calculează prin împărțirea numărului total de dosare examinate la numărul total de dosare parvenite, 
care includ, de asemenea, dosarele restante de la începutului anului corespunzător.

figura 21. Numărul total de dosare examinate la curțile de apel în 2011

figura 22. Rata de soluționare a dosarelor în 2011

III. ACTIVITATEA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ 
Sumar Comparativ



25

figura 23. Numărul total de dosare înregistrate la judecătoriile ordinare în 2011

figura 24. Numărul total de dosare examinate la judecătoriile ordinare în 2011

Sumar Comparativ
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figura 25. Rata de soluționare a dosarelor în judecătoriile ordinare în 2011

Sumar Comparativ

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII

În rezultatul evaluării s-a constatat că numărul registrelor ținute de specialiștii din cancelarie variază de 
la o instanță la alta. Majoritatea instanțelor de judecată nu s-au conformat modificărilor la Instrucțiune 
operate în 2011, potrivit cărora numărul total de registre a fost redus la 15 - pentru curțile de apel și 
14 – pentru judecătorii. Pe lîngă registre, Instrucțiunea mai prevede și fișele acțiunilor noi. Mai jos este 
prezentată informația despre măsura în care instanțele de judecată au reușit să se conformeze noilor 
prevederi ale Instrucțiunii (Figurile 26, 27). 

figura 26. Numărul total de registre prezentate 
de specialiștii cancelariilor din cadrul curților de apel
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figura 27. Numărul total de registre prezentate de specialiștii cancelariilor din cadrul instanțelor de judecată

Arhiva instanțelor de judecată reprezintă un alt domeniu care merită atenție, dată fiind importanța 
condițiilor de păstrare a dosarelor încheiate. Starea arhivei variază semnificativ în instanțele 
judecătorești, fiind apreciată de președinți și arhivari în doar 4 judecătorii ca fiind foarte bună. 
Condițiile de păstrare a dosarelor în 9 instanțe de judecată sunt nesatisfăcătoare, iar în alte 35 
judecătorii starea arhivei variază de la bună la satisfăcătoare (Figura 28). 

figura 28. Evaluarea stării arhivei în instanțele judecătorești

Concluzii: 

•	 Cele cinci curți de apel au înregistrat, în total, 
31713 dosare în 2011. 

•	 În 2011, curțile de apel au examinat în total 23447 
dosare, rata de soluționare în cadrul curților de 
apel, la nivel național, constituind 73,9%. 

•	 Dintre cele cinci curți de apel, Curtea de Apel 
Chișinău a înregistrat o rată de soluționare a do-
sarelor de 76%. Cu toate acestea, cei 41 jude-
cători ai Curții de Apel Chișinău au examinat în 
2011 în total 16653 dosare, ceea ce constituie, în 
mediu 406 dosare la un judecător. Nivelul de pro-
ductivitate a judecătorilor Curții de Apel Chișinău 
depășește de două ori nivelul atins de celelalte 
curți de apel – Curtea de Apel Bălți – 196 dosare 
per judecător, Curtea de Apel Bender – 106 do-
sare per judecător, Curtea de Apel Comrat – 110 
dosare per judecător, Curtea de Apel Cahul – 110 
dosare per judecător. 

•	 Restanța totală la sfîrșit de an în toate curțile de 
apel în ansamblu constituia 6544 dosare, dintre 
care 5149 dosare fiind restante la Curtea de Apel 
Chișinău. 

Sumar Comparativ

•	 Cele 44 instanțe de judecată ordinare au înregis-
trat, în total, 229632 dosare în 2011. 

•	 În 2011, judecătoriile ordinare au examinat 
196075 dosare, rata de soluționare în cadrul ju-
decătoriilor de fond, la nivel național, constituind 
85,3%. 

•	 În judecătoriile ordinare din mun. Chișinău în 
2011 a fost înregistrat cel mai mare număr de do-
sare, acesta variind de la 25008 dosare (Judecă-
toria Centru) pînă la 11126 (Judecătoria Ciocana). 

•	 Procedurile de organizare a activității cancela-
riei în instanțele judecătorești sunt neuniforme. 
Condițiile de gestionare și păstrare a dosarelor 
variază semnificativ în instanțele judecătorești. 
Astfel, numărul registrelor ținute de specialiștii 
din cancelariile celor cinci curți de apel variază de 
la 34 la 17 registre, iar al registrelor din cancelari-
ile judecătoriilor – de la 45 la 10 registre. 

•	 Din numărul total al curților de apel, cel mai mare 
număr de registre este ținut de specialiștii din 
cancelaria Curții de Apel Comrat. 

•	 Din numărul total al judecătoriilor ordinare, 
cel mai mare număr de registre este ținut de 
specialiștii cancelariei din cadrul Judecătoriei Ia-
loveni. 

Recomandări: 

•	 Elaborarea și aprobarea standardelor naționale 
de evaluare a numărului necesar de judecători. 

•	 Revizuirea numărului de judecători existent în 
sistemul judecătoresc și aplicarea metodelor sta-
tistice pentru identificarea numărului necesar de 
judecători în fiecare instanță de judecată, aplicînd 
astfel de criterii, cum sunt numărul dosarelor par-
venite, restanța dosarelor, numărul dosarelor 
examinate, termenul de examinare a dosarelor și 
populația deservită. 

•	 Determinarea mecanismului de testare și imple-
mentare, la nivel național, a modulului electronic 
de raportare statistică, cu eliminarea treptată a 
evidenței duble a dosarelor – electronice și pe su-
port de hîrtie. 

•	 Monitorizarea de către CSM a procesului de eli-
minare a registrelor de evidență pe suport de hîr-
tie a dosarelor.

•	 Asigurarea uniformității procesului de organizare 
a lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile 
de apel. 

•	 Elaborarea și implementarea modulului electro-
nic de raportare statistică pentru CSJ și operarea 
modificărilor de rigoare în Instrucțiunea CSJ pen-
tru a reflecta schimbările produse în modul de 
gestionare și evidență a dosarelor. 
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IV. RESURSE UMANE ȘI SERVICII PENTRU PUBLIC 

Un alt aspect al modului de gestionare a resurselor umane în 
instanțele judecătorești care prezintă interes ține de realizarea 
atribuțiilor specialistului coordonator relații cu publicul. Funcția 
dată a fost instituită la 1 ianuarie 2009 în scopul coordonării relațiilor 
cu publicul, atît în instanța judecătorească, cît și în afara acesteia și 
sporirii încrederii cetățenilor în sistemul judecătoresc. În urma vizi-
tei de documentare, s-a constatat că nu toate instanțele dispun de 
un specialist relații cu publicul, atribuțiile acestuia fiind exercitate 
de alți colaboratori ai instanțelor de judecată (Figurile 30, 31). 

figura 30. Ponderea angajării specialiștilor relații cu publicul

figura 31. Angajații care exercită funcțiile 
specialistului relații cu publicul 

La capitolul servicii pentru public, s-a constatat că accesul cetățenilor 
la informație nu este asigurat în toate instanțele de judecată 
prin intermediul birourilor de informații amplasate la intrare în 
clădirea judecătoriei. Modul de asigurare a accesului la informații 
a justițiabililor diferă de la o instanța la alta. În unele judecătorii 
cancelaria îndeplinește atribuțiile biroului de informații, iar în altele 
este amenajat un ghișeu de informații la intrare în clădire. Cîteva 

Capitol dat al sumarului comparativ se va axa pe aspectele proble-
matice identificate în gestionarea resurselor umane și organizarea 
serviciilor pentru public în cadrul instanțelor de judecată. 

Reieșind din informația prezentată echipei de documentare de către 
angajații instanțelor de judecată, se poate constata că nici o judecă-
torie, cu excepția Curții Supreme de Justiție, nu dispunea, în schema 

de încadrare pentru anul 2011, de specialiști în gestionarea resurse-
lor umane. În același timp, în fiecare instanță de judecată există per-
soane desemnate de președintele instanței de judecată în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor ce țin de gestionarea resurselor umane. În 
figura de mai jos este reprezentată frecvența cu care atribuțiile spe-
cialistului resurse umane sunt exercitate de persoanele desemnate 
în acest sens de președintele instanței (Figura 29). 

figura 29. Personalul care exercită atribuțiile de gestionare a resurselor umane în instanțele judecătorești

 

Sumar Comparativ
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judecătorii dispun de info-chioșcuri sau monitoare, care asigură 
accesul cetățenilor la informația despre dosarele aflate pe rol în 
instanța de judecată (Figura 32). 

figura 32. Mijloace de asigurare a accesului la informație a 
cetățenilor

O particularitate specifică constatată de echipa de documentare în 
timpul vizitelor este procedura neuniformă de eliberare a copiilor 
de pe actele din dosar. Astfel, termenul de eliberare a copiilor 
variază în instanțele judecătorești de la aceeași zi pînă la 10 zile. 
Mai mult, cererile privind eliberarea copiilor de pe actele din dosar 
sunt avizate de președinți în unele instanțe de judecată. În alte 
judecătorii, dimpotrivă, nu este aplicată procedura de avizare a 
cererilor de eliberare a copiilor de pe actele din dosar (Figura 33). 

figura 33. Aplicarea procedurii de avizare
 a cererilor privind eliberarea copiilor de pe actele din dosar

Concluzii 

•	 Cu unele excepții, în statele de personal ale instanțelor de 
judecată nu este prevăzută funcția de specialist resurse 
umane. 

•	 Funcțiile specialistului resurse umane sunt exercitate de 
persoane desemnate în acest sens de președintele instanței. 

•	 În 62% din numărul total de judecătorii este prevăzută 
funcția de specialist relații cu publicul. În alte 38% de judecă-
torii funcția este exercitată de persoane desemnate în acest 
sens de președintele instanței, care își cumulează funcția de 
bază cu funcția de specialist relații cu publicul. 

•	 În 70% de judecătorii cancelaria servește drept birou de in-
formare a cetățenilor. În 24% de judecătorii este amenajat 
un ghișeu de informații. În 4% de instanțe de judecată este 
instalat info-chioșcul, iar în 2% de judecătorii există moni-
tor cu afișarea informației despre dosarele aflate pe rol în 
instanța de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe actele din dosar nu 
este uniformă. În 72% de judecătorii cererile privind elibera-
rea actelor din dosar sunt avizate de președintele instanței, 
iar în alte 28% de judecătorii cererile date nu sunt avizate de 
președinte. 

Recomandări 

•	 Introducerea în statele de personal a specialistului resurse 
umane și instruirea acestuia. 

•	 Angajarea în cele 32% de judecătorii, în care funcția specia-
listului relații cu publicul este exercitată fie de grefieri, fie de 
specialiști cancelarie, fie de consilierul președintelui, a spe-
cialistului coordonator relații cu publicul. 

•	 Amenajarea în fiecare instanță de judecată a unui ghișeu de 
informații sau procurarea info-chioșcurilor pentru întregul 
sistem judecătoresc. 

•	 Uniformizarea procedurii de avizare a cererilor de eliberare 
a actelor din dosare, precum și a termenilor de eliberare a 
copiilor de pe actele din dosare. 
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5.1. FInAnțAReA SISteMuLuI JuDeCătOReSC

Pe parcursul anilor 2009 (executat) – 2012 (aprobat), finanțarea din bugetul de stat (componenta de bază) 
a sistemului justiției (cu excepția CA Economică14) în valori nominale a fost în continuă creștere. Astfel, 
dacă în anul 2009 sistemul a fost finanțat în volum de circa 100 milioane lei, atunci pentru anul 2012 
pentru sistemul justiției au fost planificate mijloace financiare în sumă de circa 146,5 milioane lei.

Tabelul 6. Evoluția finanțării sectorului justiției 2009 (executat) 
– 2012 (aprobat) în valori nominale milioane lei

Ani
Instanțele de fond Curțile de Apel CSJ Total

Suma Rata de 
creștere, % Suma Rata de 

creștere, % Suma Rata de 
creștere, % Suma Rata de 

creștere, %
2009 62.8 - 18.1 - 19.1 - 100.0 -
2010 81.0 28.9% 20.9 16.0% 18.5 -3.3% 120.4 20.4%
2011 95.7 18.2% 21.8 4.4% 18.0 -2.8% 135.5 12.5%
2012 102.7 7.3% 23.7 8.3% 20.1 11.8% 146.5 8.1%

Sursa: BOOST, Ministerul Finanțelor, formularele nr.1 și nr.2 prezentate de instanțe

Totuși, deși volumul finanțării sistemului justiției în valori nominale este în creștere de la an la an, rata de 
creștere, din an în an, înregistrează o dinamică descendentă. Astfel, dacă în anul 2010, rata de creștere a 
finanțării sistemului justiției în valori nominale a fost de 20,4% față de anul 2009, atunci pentru anul 2012 
rata de creștere a finanțării sistemului justiției va fi de doar 8,1% față de 2011. 

Pentru a vedea dinamica finanțării sectorului justiției în valori reale, volumul finanțării a fost ajustat la rata 
inflației. Tabelul 7 prezintă volumul finanțării în valori reale a sectorului justiției față de anul precedent, 
ținînd cont de rata inflației înregistrată în anul de referință.

Tabelul 7. Evoluția finanțării sectorului justiției 2009 (executat) 
– 2012 (aprobat) în valori reale, milioane lei

Ani
Rata inflației Instanțele de fond Curțile de Apel CSJ Total

% Suma Rata de 
creștere, % Suma Rata de 

creștere, % Suma Rata de 
creștere, % Suma Rata de 

creștere, %
2009 - 62.8 - 18.1 - 19.1 - 100.0 -
2010 7.4% 75.4 20.0% 19.5 8.0% 17.2 -10.0% 112.1 12.1%
2011 7.6% 88.9 9.8% 20.3 -3.0% 16.7 -9.7% 125.9 4.6%
2012 7.7% 95.3 -0.4% 21.9 0.6% 18.7 3.9% 135.9 0.3%

Notă: Rata inflației pentru anii 2010 și 2011 din baza de date a BNS, iar pentru anul 2012 prognozată la 
elaborarea Bugetului de Stat, Ministerul Finanțelor

14 În anul 2012 CA Economică a fost lichidată și această instanță nu a fost inclusă în analiza comparativă efectuată.

Graficul de mai jos prezintă dinamica volumului de finanțare și a ratei de creștere a finanțării (în valori 
nominale și valori reale) a sectorului justiției pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat).

figura 34. Finanțarea sectorului justiției 
pentru anii 2010 (executat) – 2012 (aprobat) 

Finanțarea sistemului justiției poate fi privită și prin prisma veniturilor totale la Bugetul de Stat (BS). Tabelul 
de mai jos prezintă o astfel de informație.

Tabelul 8. Ponderea finanțării sectorului justiției 
în veniturile totale la Bugetul de Stat

Indicatori 2009 2010 2011 2012
Veniturile totale la BS, mil. lei 13,568 17,168 18,639 21,033
Volumul de finanțare a sistemului justiției, mil. 
lei 100.0 120.4 135.5 146.5

Ponderea finanțării sistemului justiției în 
veniturile totale ale BS, % 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Sursa: Rapoartele de executare a Bugetului de Stat, Ministerul Finanțelor

Raportînd volumul de finanțare al sectorului justiției la veniturile totale la Bugetul de Stat, ajungem la 
concluzia că cel puțin în perioada anilor 2009 (executat) – 2012 (aprobat), sectorul a beneficiat și va 
beneficia de o finanțare la un nivel constant de 0,7% din veniturile totale ale Bugetului de Stat.

Astfel:
•	 rata de creștere a finanțării sectorului justiției (atît în valori nominale cît și valori reale) din an în an 

se reduce comparativ cu anul precedent;
•	 deși la planificarea bugetului instanțelor se ține cont de rata inflației prognozată, metodologia 

utilizată nu asigură, în unele cazuri, acoperirea fenomenului inflaționist;
•	 în raport cu veniturile Bugetului de Stat, cel puțin pentru anii 2009 (executat) – 2012 (aprobat) 

finanțarea sectorului justiției se menține la un nivel constant.

V. BUGET ȘI PROCURĂRI
Sumar Comparativ
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Pe lîngă cele menționate anterior, metodologia utilizată în prezent 
la planificarea bugetului instanțelor (cel puțin instanțelor ordina-
re) nu asigură repartizarea echitabilă a mijloacelor financiare în-
tre instanțe. Lipsa echității apare din cauza că la planificarea bu-
getului nu se ține cont de performanțele instanței. În continuare 
se prezintă o analiză a rezultatului planificării existente a buge-
tului instanțelor ordinare. Pentru analiza în cauză s-a utilizat un 
indicator de performanță – costul mediu operațional per dosar 
examinat. Acest indicator este calculat ca raportul dintre cheltu-
ielile operaționale ale instanței și numărul de dosare examinate 
de instanță. Cheltuielile operaționale conțin cheltuielile instanței 
cu excepția cheltuielilor: de personal, plata serviciilor comunale, 
achiziționarea mijloacelor fixe, investițiile capitale și reparațiile 
(curente și capitale). Această grupare a cheltuielilor a fost efec-
tuată pentru a asigura uniformitatea categoriilor de cheltuieli în-
tre instanțe la compararea acestora. Calculele au fost efectuate 
în baza datelor statistice prezentate de Departamentul de Admi-
nistrare Judecătorească. La fel, a fost determinat un cost mediu 
operațional ponderat la nivel de țară față de care se propune de a 
se face comparație pentru fiecare instanță.

figura 35. Costul mediu operațional față 
de costul mediu ponderat la nivel de țară în anul 2011

Din grafic se vede că există o discrepanță foarte mare dintre:
•	 valoarea minimă și maximă a costului mediu operațional per 

dosar examinat (de la 27 lei la 313 lei);
•	 costul mediu operațional ponderat la nivel de țară (care este 

de 59 lei) și valoarea maximă a costului mediu operațional 
per dosar examinat. 

O altă metodă de analiză care evidențiază repartizarea neechitabilă 
a mijloacelor financiare între instanțe este compararea finanțării 
a două instanțe identice din punct de vedere al numărului de 
judecători și a structurii cheltuielilor operaționale. În continuare 

se propune un grafic ce prezintă costul mediu operațional pe dosar 
examinat din cadrul instanțelor analizate. În scopul evitării unor 
reacții nedorite, denumirea instanțelor a fost modificată în X și Y.

figura 36. Comparația costului mediu 
operațional per dosar examinat, 2011

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar 
examinat

Astfel, în baza graficului din Figura 36, se poate de constatat că sis-
temul existent de finanțare a instanțelor judecătorești nu ține cont 
de performanța instanțelor. Instanța X în anul 2011 pentru a exami-
na un dosar a avut disponibil 27 lei față de 120 lei utilizați de către 
instanța Y. Este important de atenționat că acest grafic nu prezintă 
faptul că instanța Y în anul 2011 trebuia să obțină o finanțare mai 
mică sau instanța x o finanțare mai mare. Acest grafic demon-
strează gradul existent de echitate în finanțarea instanțelor. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru procurarea 
serviciilor poștale (timbre și plicuri poștale). Acestea dețin o cotă 
de circa 80% din cheltuielile de telecomunicații și de poștă. Cheltu-
ielile mari sunt rezultatul nu doar a costurilor ridicate la serviciile 
de poștă, dar și a lipsei utilizării tehnologiilor performante existen-
te în domeniul serviciilor de poștă. În prezent, în toate instanțele 
ordinare aplicarea timbrelor poștale este manuală. Ținînd cont de 
numărul foarte mare de transmiteri poștale, această procedură este 
una anevoioasă și de lungă durată. În plus, pe lîngă costuri directe, 
procedura existentă mai implică și costuri indirecte cum ar fi tim-
pul, cheltuielile de deplasare la oficiul poștal etc. În acest context, 
apare necesitatea stringentă de a utiliza tehnologiile performante 
existente în domeniul serviciilor poștale. Este evident că procurarea 
acestor tehnologii presupune cheltuieli mari imediate, dar pe ter-

men lung, tehnologiile moderne se recuperează prin economiile pe 
care le oferă față de lucrul manual utilizat în prezent. Un studiu cost-
eficiență cu privire la utilizarea potențială a tehnologiilor moderne 
este necesar de efectuat.

5.2. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În condițiile în care piața tehnologiilor informaționale oferă foarte 
multe opțiuni de aplicații pentru ținerea automatizată a evidenței 
contabile, este straniu că în cadrul sistemului judecătoresc există 
multe instanțe care țin evidența contabilă manual. Astfel, din numă-
rul total de judecătorii ordinare, în 21 de instanțe evidența contabilă 
se ține manual. Este și mai grav să constatăm că o instanță, în scopul 
automatizării contabilității, nu a găsit o altă soluție decît să foloseas-
că un soft nelicențiat. Suplimentar la aceste instanțe se poate de 
adăugat încă 2 instanțe în care evidența se ține parțial automatizată 
(doar un compartiment al evidenței contabile se duce automatizat, 
restul manual). În continuare se prezintă lista instanțelor cu situația 
la data vizitei de evaluare.

Tabelul 9. Automatizarea evidenței contabile 

Nr. d/o Judecătorii Manuală Automatizată Parțial
1. Basarabeasca Da
2. Bender Da
3. Călărași Da
4. Cantemir Da
5. Cimișlia Da
6. Comrat Da
7. Dondușeni Da
8. Dubăsari Da
9. Edineț Da
10. Fălești Da
11. Florești Da
12. Ialoveni Da
13. Leova Da
14. Ocnița Da
15. Rezina Da
16. Sîngerei Da
17. Şoldănești Da
18. Ştefan Vodă Da
19. Telenești Da
20. Ungheni Da
21. Vulcănești Da
22. Anenii Noi Da
23. Bălți Da
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24. Briceni Da
25. Cahul Da
26. Căușeni Da
27. Ceadîr-Lunga Da
28. Comercială Da
29. Criuleni Da
30. Drochia Da
31. Glodeni Da
32. Orhei Da
33. Rîșcani Da
34. Botanica, mun. Chișinău Da
35. Buiucani, mun. Chișinău Da
36. Ciocana, mun. Chișinău Da
37. Centru, mun. Chișinău Da
38. Rîșcani, mun. Chișinău Da
39. Soroca Da
40. Strășeni Da
41. Taraclia Da
42. CA Chișinău Da
43. CA Bălți Da
44. CA Bender Da
45. CA Cahul Da
46. CA Comrat Da
47. CSJ Da
48. Hîncești Da Da
49. Nisporeni Da Da

Total 21 26 2

Sursa: Informația colectată în timpul vizitelor de documentare

5.3. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal 
existent în acest domeniu. De partea tehnică a achizițiilor publice se 
ocupă, în fiecare instanță, de la caz la caz, Consilierul președintelui 
și/sau Contabilul-șef, deși conform fișelor post, de achiziții trebuie 
să se ocupe doar Consilierul. 

În prezent nu există o unitate specializată care s-ar ocupa de 
achizițiile publice centralizat pe unele poziții. Din acest conside-
rent, personalul instanței este implicat în toate achizițiile publice. 
În acest scop, în unele cazuri, responsabilii trebuie să parcurgă sute 
de kilometri la Chișinău pentru a depune actele necesare efectuă-
rii achizițiilor publice. În cazul în care actele sunt perfectate corect, 
acestea sunt primite de Agenția de Achiziții Publice (agenție), însă, 
în multe cazuri, acestea sunt incomplete, fapt ce impune respon-
sabilii să se deplaseze înapoi și, astfel, procedura de achiziții să se 

rețină. În una din instanțele vizitate s-a menționat că a fost un caz 
cînd actele au fost perfectate conform modelului prezentat de Mi-
nisterul Justiției, dar nu au fost primite de agenție, fiind necesar să 
fie re-perfectate conform cerințelor ultimei instituții. La fel, lipsa 
procurării centralizate ratează posibilitatea obținerii unei reduceri 
ce poate fi oferită la procurarea cantităților mai mari de unități. Un 
exemplu ar putea servi procurarea în anii 2011-2012 a automobi-
lelor pentru unele instanțe. Astfel, în anul 2011, pentru 15 instanțe 
au fost procurate automobile în valoare totală de circa 3,1 milioane 
lei. Automobilele au fost procurate de fiecare instanță individual. În 
cazul în care procurarea automobilelor era să fie efectuată centrali-
zat, practica existentă ne demonstrează că dealerii puteau să ofere 
o reducere la valoarea totală de achiziționare. Să presupunem că la 
procurarea centralizată a automobilelor se putea de obținut o redu-
cere de 5% de la valoarea contractului. În rezultat, se putea obține o 
economie de circa 155 mii lei. O situație similară este și pentru anul 
2012, în care se putea de obținut o economie similară anului pre-
cedent. Deci în total, din cauza că procurările automobilelor au fost 
individuale, posibil sistemul judecătoresc în ansamblu a ratat șansa 
de a obține o economie de circa 300 mii lei. 

Un alt motiv din care achizițiile centralizate ar fi benefice este 
obținerea de economii din deplasările pe care responsabilii din ca-
drul instanțelor trebuie să le facă la Chișinău pentru a depune sau 
înregistra actele necesare achizițiilor publice conform procedurii.

Un al treilea argument ar fi că legislația în domeniul achizițiilor pu-
blice este în permanentă perfecționare, fapt ce condiționează orga-
nizarea mai multor seminare de instruire. Organizarea acestora, la 
fel, necesită mijloace financiare pentru asigurarea deplasărilor, fapt 
ce împovărează bugetul instanței și limitează alocarea mijloacelor 
financiare în alte scopuri.

Concluzii

•	 Planificarea existentă a bugetului instanțelor, nu în toate ca-
zurile asigură acoperirea efectului inflaționist.

•	 Metoda existentă de planificare a bugetului instanțelor nu 
are la bază performanța ultimelor, fapt ce duce la o repar-
tizare neechitabilă a mijloacelor financiare disponibile sec-
torului.

•	 50% din numărul instanțelor ordinare duc evidența contabi-
lă manuală.

•	 Lipsa unei unități ce s-ar ocupa centralizat de procurări pe 
unele poziții duce la ratarea unor potențiale economii. 

•	 Personalul care este implicat în procedurile de achiziții pu-
blice  necesită o instruire continuă în domeniu.

•	 Utilizarea manuală la aplicarea timbrelor poștale favorizează 
creșterea cheltuielilor directe și indirecte pentru serviciile 
poștale.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea modificării procedurii de planifica-
re a bugetului instanței. În special, de a identifica indicatorii 
de performanță care ar sta la baza planificării bugetului, ast-
fel ca să se asigure o echitate între bugetul pus la dispoziția 
instanței și efortul depus de aceasta. 

•	 De a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea pro-
curării unei aplicații contabile pentru ținerea evidenței con-
tabile automatizate și asigurarea instruirii în utilizarea aces-
teia.

•	 De analizat posibilitatea instituirii unei unități ce s-ar ocu-
pa de organizarea achizițiilor publice centralizat pe unele 
poziții. O astfel de unitate poate fi instituită în cadrul actua-
lului DAJ sub forma unei secții.

•	 De analizat posibilitatea procurării utilajului de francare sau 
a altor tehnologii existente, dar nu înainte de a efectua un 
studiu cost-eficiență privind opțiunile posibile. De dorit ca 
procurările să fie efectuate centralizat.

•	 Reieșind din considerentele că legislația în domeniul 
achizițiilor publice se modifică permanent, pe de o parte, 
și fluctuația mare a personalului în cadrul instanțelor, pe de 
altă parte, este oportun ca Institutul Național al Justiției să 
organizeze o dată la șase luni seminare de instruire privind 
responsabilile de achiziții publice din cadrul instanțelor, teh-
nicile și actele utilizate în procedura de achiziții publice. 
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CURTEA SUPREMĂ 
DE JUSTIȚIE

PREzENTARE GENERALĂ
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) își are sediul în mun. Chișinău. La 
CSJ, conform Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea jude-
cătorească, activează 49 judecători. Numărul de angajați ai CSJ, cu 
excepția judecătorilor, constituie 170 persoane. 

Managementul resurselor umane este realizat de secția resurse 
umane a Direcției documentare.

Funcțiile specialistului pentru relațiile cu publicul sunt exercitate la 
CSJ de purtătorul de cuvînt al Președintelui CSJ, care este reprezen-
tantul oficial al instanței judecătorești în relațiile cu mass-media și 
informare publică.

Cheltuielile de personal au o tendință constantă de creștere. Toate 
achizițiile publice se fac de o secție specializată din cadrul CSJ. În 
anii 2010-2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuie-
lilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
micșorat față de anul 2009. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a avut o ușoară creștere față de anul precedent 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

CSJ dispune de două sedii. Clădirea administrativă a sediului CSJ de 
pe str. Kogălniceanu 70 are o suprafață totală de 3669,26 m2, fiind 
construită în 2 nivele și un subsol. 

Clădirea sediului CSJ de pe str. Petru Rareș, 18 are o suprafață totală 
de 4714, 4 m2, fiind construită în 4 nivele și un subsol. 

CSJ beneficiază de serviciile poliției puse la dispoziție de Serviciul 
Pază de Stat. Poliția asigură paza clădirii CSJ, securitatea judecăto-
rilor și a altor participanți la proces, ordinea publică în incinta CSJ, 
inclusiv în ședințele de judecată, exercită controlul persoanelor la 
intrarea și ieșirea din sediul instanței, inclusiv controlul corporal, în 
condițiile legii, exercită și alte atribuții prevăzute de lege.

În anul 2005 s-au desfășurat lucrări de renovare capitală a sediului 
de pe str. Kogălniceanu, 70 a CSJ. În anul 2006 au fost inițiate lucră-
rile de renovare a sediului CSJ de pe str. Petru Rareș, 18, care pînă în 
prezent nu au fost finalizate.

Mun. Chișinău, str. Kogălniceanu, 70, 
str. Petru Rareș, 18

Data vizitei: 20-21 iunie 2012

Angajații de la CSJ folosesc versiunea 2 a PIGD. Generarea erorilor 
de program și viteza redusă de funcționare a PIGD au fost menți-
onate de către angajații CSJ drept domenii problematice ce țin de 
utilizarea PIGD.

CSJ dispune de 10 săli de ședințe, dintre care 7 săli sunt amplasate 
în sediul CSJ de pe str. Petru Rareș și 3 săli de ședințe sunt amplasate 
în sediul CSJ de pe str. Kogălniceanu. În cele 7 săli din sediul CSJ de 
pe str. Petru Rareș sunt instalate 7 seturi de echipament și program 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. CSJ nu înregistrează 
audio ședințele de judecată care se desfășoară în sălile unde este 
instalat echipamentul, deoarece, conform prevederilor legislației 
în vigoare, CSJ nu duce proces-verbal al ședințelor de judecată, cu 
excepția cauzelor penale examinate la CSJ pentru care nu este pre-
văzută calea de atac apelul.

Specialiștii din cadrul grefei și cancelariei CSJ țin un număr impună-
tor de registre în conformitate cu Instrucțiunea.

Numărul total de dosare parvenite la Colegiul penal al CSJ a scă-
zut în perioada 2009-2011 cu 1717 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate s-a micșorat în aceeași perioadă cu 1359 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 77,8%.    

Numărul total de dosare parvenite la Colegiul civil și de contencios 
administrativ al CSJ s-a majorat în perioada 2010-2011 cu 1320 do-
sare, iar numărul dosarelor examinate s-a micșorat în aceeași peri-
oadă cu 342 dosare, rata de soluționare a dosarelor atingînd în 2011 
cifra de 84%.    

Numărul total de dosare parvenite la Colegiul economic al CSJ s-a 
majorat în perioada 2010-2011 cu 122 dosare, iar numărul dosare-
lor examinate s-a majorat în aceeași perioadă cu 44 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 77,8%.    

În ambele sedii ale CSJ, la intrare în clădire sunt instalate cîte un 
panou de informații pentru public, iar pe ușile birourilor sunt semne 
clare cu numele judecătorilor.

Pagina web a CSJ este prima pagină web creată pentru instanțele 
judecătorești din Republica Moldova. Pagina web a CSJ este actuali-
zată în permanență, toate meniurilor fiind completate cu informație 
de interes public.
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1.1. eVALuARe SeDIuLuI De Pe StR. KOgăLnICeAnu, 70

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară a fost renovată în 2003-2004, starea actuală este nesatisfăcătoare și 
necesită lucrări de renovare.

Alimentare cu apă 2 Clădirea este conectată la sistemul municipal de alimentare cu apă. Presiunea apei 
este acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 3 Alimentarea cu energie electrică este corespunzătoare. Rețeaua electrică este 
supraîncărcată. Este necesară renovarea acesteia.

Sistem de canalizare 3 Sistem centralizat de canalizare.

Sistem de încălzire 2 Sistemul de încălzire este autonom pe bază de gaz. Sistemul de încălzire a fost renovat 
în 2005. A fost construită cazangerie nouă. 

Sistem anti-incendiu - Sistemul anti-incendiu există, dar nu este funcțional. Instanța dispune de stingătoare 
și hidranți anti-incendiu.

Acoperiș 3 Structura acoperișului este într-o stare relativ bună, însă sunt scurgeri periodice de 
apă. Acoperișul a fost renovat în anii 2004-2005.

Interior 3 Spațiile de oficiu au fost renovate în 2005, starea acestora este apreciată ca 
satisfăcătoare. Este necesară renovarea finisajelor interioare.

             

1.2. eVALuAReA SeDIuLuI De Pe StR. PetRu RAReș,  18

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită a fi renovată integral. Renovarea acesteia se planifică 
pentru anul 2013.

Alimentare cu apă 3 Clădirea este conectată la sistemul municipal de alimentare cu apă. Presiunea apei 
este acceptabilă. Din cauza sistemului de canalizare foarte vechi, furnizarea apei este 
deseori sistată.

Alimentare cu energie electrică 4 Alimentarea cu energie electrică este necorespunzătoare. Rețeaua electrică este 
supraîncărcată. Lucrări de reparație a acesteia au fost realizate în 2006-2011.

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare, care este comun cu cel pentru clădirea instituției 
Colegiul economic din apropierea instanței, este deseori nefuncțional. 

Sistem de încălzire 3 Sistemul centralizat de încălzire a fost renovat în 2006-2011.

Sistem anti-incendiu - Sistemul anti-incendiu există, dar nu este funcțional. Instanța dispune de stingătoare 
și hidranți anti-incendiu.

Acoperiș 3 Structura acoperișului este într-o stare relativ bună, sunt scurgeri periodice de apă. 
Acoperișul a fost renovat parțial în anii 2006.

Interior 3 Spațiile de oficiu au fost renovate, starea lor este apreciată ca satisfăcătoare. Este 
necesară renovarea finisajelor interioare.

             
1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

foto 1. Fațada Curții Supreme de 
Justiție

foto 2. Detector de metale
foto 3. Scările din interiorul clădirii
foto 4. Holul din interiorul clădirii

1

2

3

4

5

foto 5. Corpuri de iluminat 
foto 6. Fațada Curții Supreme de 

Justiție
foto 7. Sala de conferințe

7

6

I. INfRASTRUCTURA 
Curtea Supremă de Justiție

STR. KOGĂLNICEANU,  70 STR. PETRU RAREȘ,  18
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Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la CSJ în luna iunie 2012.

Clădirea administrativă a CSJ are o suprafață de 3669,26 m2. Instanța este 
construită în 2 nivele și un subsol. Sunt 51 spații de oficiu, 1 spațiu public 
și 2 săli de ședințe.

CSJ beneficiază de serviciile pazei de stat și pe tot perimetrul clădirii este 
instalat sistemul de supraveghere video. La intrare în clădire este instalat 
un detector de metale, iar pe geamurile de la primul etaj al clădirii au fost 
instalate gratii.

Clădirea CSJ este amplasată în sectorul Centru al orașului, are un aspect 
frumos și un acces facil pentru public. În spatele clădirii se află o curte cu 
acces securizat și loc pentru parcarea mașinilor de serviciu.

În urma lucrărilor de renovare desfășurate în 2005 toate oficiile din 
interiorul clădirii au fost renovate. Fațada exterioară și scara principală, de 
asemenea, au fost renovate, fiind în stare satisfăcătoare la data evaluării. 
În proiectul de renovare a clădirii nu a fost inclusă înlocuirea ferestrelor, 
acestea fiind vechi.

Instanța dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat în 2005. 
Alimentarea cu energie electrică este corespunzătoare. Rețeaua electrică 
a fost îmbunătățită în 2005. Cu toate acestea, s-a menționat că instanța 
este uneori deconectată de la energia electrică, iar sistemul electric din 
întreaga clădire necesită renovare, deoarece este supraîncărcat.

În anul 2003-2004 a fost renovat acoperișul instanței, care în prezent este 
într-o stare satisfăcătoare. Cu toate acestea, în urma căderii precipitațiilor 
abundente, pereții din interiorul clădirii au fost umeziți și au apărut unele 
fisuri.

CSJ dispune de trei spații pentru arhivă. Două spații sunt amplasate în 
clădirea de pe str. Kogălniceanu, 70, la etajul 1 și în subsol, și un spațiu 

pentru arhivă se află la sediul de pe str. Petru Rareș, 18, la etajul 2. 
Starea actuală a spațiului pentru arhivă din subsol este nesatisfăcătoare. 
Gradul de umiditate în încăpere este înalt. Nu există sistem de ventilare, 
organizarea arhivei este ineficientă, spațiul este limitat și insuficient 
pentru păstrarea tuturor dosarelor. Cele două spații pentru arhivă de 
la etajele 1 și 2 din cadrul CSJ, de asemenea, nu sunt dotate cu sisteme 
de ventilare, în încăpere este loc insuficient pentru păstrarea tuturor 
dosarelor depozitate în arhiva CSJ. Securitatea arhivei este asigurată de 
lacătul de la ușă și sistemul de supraveghere video.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare satisfăcătoare. 
Lucrări de renovare a interioarelor etajului 1 au fost efectuate în 2005. 
Calitatea lucrărilor prestate de agentul economic care a efectuat reparația 
clădirii este joasă. Din aceste considerente, finisajele pereților interiori 
din majoritatea oficiilor au fisuri evidente, iar plafoanele sunt cu urme 
de umezeală. La etajul 1 este amenajat un WC cu două cabine, care este 
comun pentru personalul instanței și justițiabili. Starea actuală a spațiului 
pentru WC este nesatisfăcătoare. Acesta necesită renovare integrală.

La etajul 2 al clădirii se află birourile judecătorilor și ale altor angajați 
care fac parte din Aparatul Președintelui CSJ. Acestea au fost renovate 
în 2005 și sunt într-o stare bună. Corpurile de iluminat au fost înlocuite. 
În majoritatea birourilor au fost instalate sisteme de aer condiționat. La 
etajul 2 este amenajat un WC cu două cabine pentru personal. Spațiul 
pentru server se află la etajul 2, fiind dotat cu sistem de aer condiționat, 
care asigură ventilarea acestuia. Accesul în încăpere este restricționat.

Spațiul funcțional al CSJ este adecvat pentru activitatea unei instanțe de 
judecată. La etajul 2 este amenajată sala pentru ședințele Plenului CSJ. 
Încăperea este dotată cu mobilier nou, sunt instalate sisteme de aer 
condiționat, plafonul este deteriorat parțial din cauza umezelii și necesită 
renovare.

Spațiile pentru avocați, pentru a face cunoștință cu dosarul, unde este 
instalată o masă și un scaun, se află la intrare în instanță și este comun cu 

biroul secției petiții și audiență. Procesul de documentare este suprave-
gheat de camere de luat vederi și de specialiștii din secția respectivă.

Instanța dispune de sistem anti-incendiu, dar care la moment nu este 
funcțional. În clădire sunt instalate stingătoare la fiecare etaj și hidranți 
anti-incendiu.

Concluzii

•	 Ultimele lucrări de renovare a sediului CSJ de pe str. Kogălniceanu, 
70 au fost realizate în anul 2005.

•	 Fațada exterioară a clădirii a fost renovată în 2003-2004.
•	 Rețeaua electrică este supraîncărcată și necesită renovare. 
•	 Finisajele din interiorul clădirii sunt în stare satisfăcătoare,  nece-

sitînd renovare. 

Recomandări

•	 Renovarea fațadei exterioare.
•	 Îmbunătățirea rețelei electrice.
•	 Renovarea spațiului pentru WC de la etajul 1.
•	 Renovarea acoperișului.
•	 Instalarea sistemelor de aer condiționat în toate oficiile.
•	 Reparația finisajelor din interiorul clădirii.
•	 Amenajarea spațiului din subsol pentru necesitățile de spațiu 

existente.
•	 Instalarea sistemului de ventilare în subsol.
•	 Amenajarea unui WC pentru justițiabili în interiorul clădirii, 

separat de cel pentru personal.
•	 Schimbarea ferestrelor în toată clădirea.

1.3. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă A SeDIuLuI De Pe StR. KOgăLnICeAnu, 70

foto 8. Plafon în sala Plenului CSJ 
foto 9. Spațiu pentru poliția judiciară 
foto 10. Spațiu de oficiu 
foto 11. WC de la etajul 1
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Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la CSJ în luna iunie 2012.

Clădirea administrativă a CSJ are o suprafață de 4714, 4 m2. Instanța este 
construită în 4 nivele și un subsol. Sunt 76 spații de oficiu, 1 spațiu public 
și 7 săli de ședințe.

CSJ beneficiază de serviciile pazei de stat și pe tot perimetrul clădirii este 
instalat sistemul de supraveghere video. La intrarea în instanță este insta-
lat un detector de metale. 

Clădirea CSJ a fost construită în 1957. Sediul CSJ de pe str. Petru Rareș, 18 
este monument arhitectural, ocrotit de lege.

Clădirea CSJ este amplasată în sectorul Centru al orașului, are un aspect 
frumos și un acces facil pentru public. În spatele clădirii se află o curte cu 
acces securizat și un garaj. Există locuri de parcare pentru automobilele 
de serviciu.

În urma lucrărilor de renovare desfășurate în 2006-2012 la CSJ au fost re-
novate toate oficiile. Scara principală de la intrare în clădire, de asemenea, 
a fost renovată. 

Clădirea este conectată la sistemul de canalizare și apeduct centralizat, acesta 
fiind comun cu cel pentru clădirea instituției Colegiului de Economie și Co-
merț, din apropierea instanței. S-a menționat că deseori sistemul de cana-
lizare este nefuncțional și sunt necesare lucrări de reparație a acestuia. Ali-
mentarea cu energie electrică este necorespunzătoare. Rețeaua electrică este 
supraîncărcată. Lucrări de reparație a acesteia au fost realizate în 2006-2011. 

Pentru anul 2013 se planifică renovarea integrală a fațadei exterioare a 
instanței, pentru care au fost alocate mijloace financiare din bugetul de 
stat. Acoperișul instanței, care în prezent este într-o stare satisfăcătoare, 
a fost renovat parțial în 2006. Ferestrele nu au fost schimbate. Starea lor 
actuală este nesatisfăcătoare.

În arhiva din sediul CSJ de pe str. Petru Rareș, 18 se păstrează copii-
le deciziilor CSJ și cartelele dosarelor începînd cu 2003 pînă în 2011. 
Rafturile sunt din lemn cu carcasa din metal. Organizarea arhivei este 
ineficientă.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare bună. Lucrările de 
renovare ale interiorului a etajului 1 au fost efectuate în 2006-2011. Calita-
tea lucrărilor și ale finisajelor interioare a fost joasă. Din aceste consideren-
te, finisajele pereților din majoritatea oficiilor au fisuri evidente și necesită 
reparație cosmetică. O parte a corpurilor de iluminat  au fost schimbate, iar 
o altă parte urmează a fi instalate. La etajul 1 sunt amenajate două WC-uri 
comune pentru personalul instanței și justițiabili. Starea actuală a spațiului 
pentru WC este nesatisfăcătoare. Acesta necesită renovare integrală.

La etajul 2 al instanței se află birourile cancelariei, secției grefă și ale refe-
renților. Starea actuală a birourilor este satisfăcătoare. Majoritatea ofici-
ilor de la acest etaj nu dispun de sistem de aer condiționat. Corpurile de 
iluminat în oficii au fost înlocuite, iar cele din hol urmează a fi instalate. 
Finisajele pereților interiori au fisuri și necesită reparație cosmetică. La 
etajul dat există 2 WC-uri pentru personalul instanței. Accesul la etajele 2, 
3 și 4 ale instanței este restricționat.

La etajele 3 și 4 ale clădirii se află birourile judecătorilor și ale altor anga-
jați care fac parte din Aparatul Președintelui CSJ. Acestea au fost renovate 
în 2006-2011 și sunt într-o stare relativ bună. Corpurile de iluminat au fost 
înlocuite. În majoritatea birourilor au fost instalate sisteme de aer condiți-
onat. La fiecare etaj sunt amenajate cîte 2 WC-uri pentru personal. 

Spațiul pentru server se află la etajul 3 în sala de conferințe, fiind dotat cu 
sistem de aer condiționat. Accesul în încăpere este restricționat.

Spațiul funcțional al CSJ este adecvat pentru activitatea unei instanțe de 
judecată. Instanța dispune de un spațiu pentru deținuți cu 6 celule, care 
se află la etajul 1, cu o intrare separată pentru aducerea deținuților. La 
moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea și coridorul 

din spatele clădirii. În încăperea prevăzută pentru deținuți există spațiu 
separat pentru personalul escortei.

Instanța dispune de 7 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea jude-
cătorii Colegiului penal și Colegiului civil, comercial și de contencios admi-
nistrativ. Sălile de ședințe dispun de camere de deliberare și acces separat 
de cel pentru justițiabili. Finisajul spațiilor interioare a sălilor de ședințe 
existente este în stare relativ bună.

Spațiile pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul sau pentru a dis-
cuta cu martorii sau părțile pe dosar se află la intrare în instanță, unde sunt 
instalate mese și scaune pentru a face cunoștință cu dosarele. Procesul de do-
cumentare este supravegheat de camere de luat vederi și de poliția judiciară.

Instanța dispune de sistem anti-incendiu, care la moment nu este func-
țional. În clădire sunt instalate stingătoare la fiecare etaj și hidranți anti-
incendiu.

Concluzii

•	 În cladirea CSJ sunt desfășurate lucrări de reparație capitală, iniți-
ate în 2006 și nefinisate pînă în prezent.

Recomandări

•	 Renovarea fațadei exterioare.
•	 Reparația finisajelor din interiorul clădirii.
•	 Reparația acoperișului CSJ.
•	 Amenajarea spațiului din subsol pentru necesitățile de spațiu 

existente.
•	 Schimbarea ferestrelor.

1.4. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă A SeDIuLuI De Pe StR. PetRu RAReș, 18

foto 12. WC 
foto 13. Intrarea în subsol 
foto 14. Spațiu pentru poliția judiciară 
foto 15. Spațiu pentru avocați 
foto 16. Holul din interiorul clădirii
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt 
 De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații CSJ utilizează PIGD din anul 2009. Funcțiile de manager al PIGD 
sunt exercitate de consilierii vicepreședinților CSJ.

Președinții Colegiilor folosesc meniul de repartizare manuală a dosarelor. 
Problemele invocate de personalul instanței se referă la aspectele tehnice 
ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și necesitatea 
continuă de instruire a persoanelor nou angajate. S-a menționat că 
parametrii calculatoarelor de care dispune CSJ nu corespund necesităților 
pentru asigurarea bunei funcționări a PIGD.

În instanță au loc deconectări frecvente de la energie electrică, care 
cauzează deconectarea serverului și generarea erorilor în PIGD. Pentru a 
ameliora situația și înlătura problemele tehnice existente este necesar un 
stabilizator de tensiune pentru server.

Pentru crearea dosarelor electronice, documentele din dosar urmează a fi 
scanate. După parvenirea recursurilor în secția grefă a Curții, consultanții 
înregistrează recursurile și le scanează în felul următor: din dosarele civile 
se scanează toate materiale anexate la cererea de recurs, din dosarele 
penale se scanează cererea de recurs și anexele la aceasta. Specialiștii din 
secția grefă au menționat că scanerul funcționează foarte lent și procesul 
de scanare este de lunga durată.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor și în cazul 
cînd informația nu este găsită în PIGD, specialiștii din secția petiții și 
audiență consultă registrele în format Word, fișele dosarelor sau, după 
caz, registrele ținute în cancelarie.

Echipa de evaluare a constatat că majoritatea funcționalităților din 
PIGD sunt utilizate. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea 
procesului verbal, procedurile de executare, înregistrarea apelurilor și 

recursurilor, imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare și măsurile 
de performanță. Meniul măsuri de performanță nu este funcțional.

În schema de încadrare a CSJ din 2012 este prevăzută secția informatică, 
redactare și editare, din care fac parte 2 administratori ai rețelelor de 
calculatoare, cu studii în tehnologii informaționale. Totodată, instanța a 
încheiat un contract cu o persoană juridică privind prestarea serviciilor de 
deservire a computerelor. Unele probleme, însă, sunt direcționate spre 
soluționare către CTS.

În luna iunie 2012, în urma efectuării unei evaluări a cauzelor vitezei reduse 
de funcționare a PIGD, s-a depistat că rețeaua locală nu este construită 
corect și capacitatea serverului CSJ nu corespunde necesităților actuale, 
ținînd seama că numărul utilizatorilor este foarte mare și informația care 
se păstrează pe server este extrem de voluminoasă. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrzieri, 
după repetate apeluri. Deseori problemele rămîn nerezolvate. Astfel, 
gradul general de satisfacție a angajaților CSJ de serviciile prestate de 
către CTS în 2012 este apreciat la nivelul de 3 din 5.

Angajații CSJ au menționat mai multe sugestii privind îmbunătățirea PIGD, 
care sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – CSJ

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Aranjarea dosarelor înregistrate în cancelarie transmise pentru 

repartizare în ordine crescătoare după numărul atribuit de PIGD
3. Asigurarea funcționalității meniului – Transferul dosarelor
4. Simplificarea meniului de stabilire a ședinței de judecată prin  

PIGD, cu excluderea bifării tuturor căsuțelor existente

5. Asigurarea funcționalității meniului - Măsuri de performanță
6. Asigurarea conexiunii între pagina web a CSJ și PIGD
7. Asigurarea repartizării cauzelor în coroborare cu complexitatea 

fiecărui dosar
8. Diferențierea dosarelor în care au fost declarate cereri de recu-

zare sau abținere a judecătorului
9. Înlăturarea problemei înregistrării dosarelor cu aceleași nume-

re de înregistrare parvenite din diferite instanțe de apel
10. Ajustarea modelelor încheierilor și hotărîrilor plasate în PIGD
11. Categoriile de dosare să coincidă cu categoriile din raportul sta-

tistic
12. Păstrarea formatului fișierelor după plasarea actelor judecăto-

rești în PIGD
Sursa: Angajații CSJ

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
 A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

CSJ dispune de 10 săli de ședințe, dintre care 7 săli sunt amplasate în sediul 
CSJ de pe str. Petru Rareș, 18, iar alte 3 săli de ședințe sunt amplasate 
în sediul CSJ de pe str. Kogălniceanu, 70. În cele 7 săli din sediul Curții 
din str. Petru Rareș sunt instalate 7 seturi de echipament și program de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată. Unele seturi de echipament 
nu funcționează. La CSJ activează 49 de judecători. La CSJ ședințele de 
judecată care se desfășoară în sălile unde este instalat echipamentul 
nu sunt înregistrate audio, deoarece, conform prevederilor legislației în 
vigoare, CSJ nu duce proces-verbal al ședințelor de judecată, cu excepția 
cauzelor penale examinate de CSJ pentru care nu este prevăzută calea de 
atac apelul. 

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului, au 
fost înregistrate aproximativ 10 solicitări din partea justițiabililor privind 
înregistrarea ședințelor de judecată, care au fost respinse de instanță.

Totodată, referenții CSJ au menționat că nu au beneficiat de cursuri 
de instruire în utilizarea programului de înregistrare audio. Referenții 
Colegiului penal au beneficiat de un curs de instruire în utilizarea programul 
de înregistrare audio, organizat de consilierul Colegiului penal.

Pe ușile sălilor de ședințe, în care este instalat echipamentul de înregistra-
re audio, sunt plasate plăci cu inscripția că accesul în sală cu arme, camere 
video, aparate foto, telefoane mobile este strict interzis. Este, de aseme-
nea, interzisă utilizarea acestora în timpul ședințelor de judecată. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 17. Sală de ședințe 
foto 18. Sală de ședințe 
foto 19. Inscripție pe ușa sălii de ședințe 
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2.3. PAgInA web A CSJ

Pagina web a Curții Supreme este prima pagină web creată pentru instanțele judecătorești din Republica Moldova. 
Această concepție a site-ului contribuie la asigurarea accesului real și nemijlocit la informație al cetățenilor, la 
creșterea calității actului de justiție, la accelerarea procedurilor judiciare, la creșterea gradului de transparență și, 
respectiv, la monitorizarea continuă a dosarelor aflate pe rolul CSJ pînă la pronunțarea deciziilor irevocabile. În 
urma vizualizării materialelor publicate pe site, în special a jurisprudenței, a hotărîrilor explicative ale Plenului, a 
notelor informative privind situația realizării justiției în instanțele ierarhic inferioare, societatea civilă poate evalua 
activitatea de înfăptuire a justiției. 

Pagina web se actualizează la CSJ de Şeful Aparatului CSJ, purtătorul de cuvînt al Președintelui CSJ și consultanții 
din secția Generalizare a practicii judiciare și analiză a statisticii judiciare, în măsura în care informația urmează a fi 
actualizată.

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

Tabelul 2. Conținutul paginii web a CSJ

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Pagina de start a CSJ -	 Galerie foto cu imaginile sălilor de ședințe ale CSJ

-	 Imagine cu fațada exterioară a sediului de pe st. Kogălniceanu, 70 a CSJ
-	 Meniul de căutare a informației pe site
-	 Listele ședințelor de judecată pentru fiecare Colegiu și Plenul CSJ
-	 Meniul cu baza de date a deciziilor arhivate ale Colegiilor și plenului Curții Supreme
-	 Comunicate de presă
-	 Telefoanele de contact ale cancelariilor Colegiilor și Plenului CSJ

Cadrul normativ -	 Link-ul Legi cuprinde următoarele acte normative:
	Legea cu privire la colegiul disciplinar și 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
	Constituția Republicii Moldova

-	 Link-ul Tratate internaționale cuprinde următoarele:
	Declarația Universală a Drepturilor Omului
	Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale
	Convenția europeană de asistență juridică în materie penală
	Convenția europeană de extrădare
	Convenția internațională cu privire la drepturile copilului
	Convenția împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse cu cruzime
	Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine

-	 În meniul Regulamentele CSJ sunt plasate următoarele regulamente și dispoziții ale 
Curții:
	Dispoziție cu privire la accesul în sediile CSJ
	Ordin cu privire la activitatea secției petiții și audiență în zilele ședințelor de judecată
	Dispoziție cu privire la crearea completelor permanente în cadrul Colegiilor CSJ 

pentru anul 2012
	Reguli cu privire la conduita justițiabililor și altor persoane în CSJ
	Dispoziție cu privire la desemnarea completelor în perioada electorală

	Dispoziție cu privire la crearea completelor permanente pentru 2011 
	Dispoziție de modificare a dispoziției cu privire la crearea completelor permanente
	Ordinul cu privire la funcționarea paginii web 
	Regulamentul cu privire la efectuarea generalizării practicii judiciare
	Reguli de selectare a practicii judiciare
	Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea CSJ

Istorie -	 Justiția în epoca străveche și veche
-	 Justiția în Evul Mediu, care cuprinde și un link activ la:
	Ghidul de administrare a site-lui, la accesarea căruia nu este vizualizată nici o 

informație
-	 Justiția în Basarabia în epoca modernă
-	 Organizarea judecătorească contemporană

Prezentare generală -	 Atribuțiile
-	 Principiile de activitate
-	 Simbolurile
-	 Prezentarea site-lui

Componență și 
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 Componența colegiilor cuprinde informații 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
-	 Informație generală privind activitatea CSJ

Arhiva deciziilor -	 Hotărîri explicative și organizatorice ale Plenului CSJ
-	 Arhiva hotărîrilor Plenului și deciziile colegiilor CSJ

Posturi vacante -	 Anunț privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice vacante
-	 Anunț privind funcțiile vacante
-	 Concurs privind suplinirea funcțiilor vacante (extrajudiciare) la CSJ
-	 Concurs privind suplinirea funcțiilor de președinți, vicepreședinți și judecători
-	 Concurs pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător
-	 Concurs pentru suplinirea funcțiilor de președinte al judecătoriei, judecător și judecător 

de instrucție
-	 Concurs privind suplinirea funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor CSJ
-	 Concurs pentru suplinirea funcției de Președinte al CSJ
-	 Concurs privind suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Fălești
-	 Concurs privind suplinirea funcțiilor vacante în cadrul CSJ
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-	 Concurs pentru suplinirea funcției de judecător
-	 Concurs pentru suplinirea funcției de specialist al CSM
-	 Concurs pentru suplinirea funcțiilor de judecător
-	 Concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător
-	 Concurs pentru suplinirea funcției de judecător și judecător de instrucție

Accesul la CSJ -	 Acte normative privind accesul în CSJ și relațiile cu mass-media:
	Dispoziție cu privire la accesul în sediile CSJ;
	Regulament cu privire la serviciul de informare publică.

-	 Informații de contact a conducerii CSJ și datele de contact a fiecărui Colegiu
Şedințele de judecată -	 Link-ul Colegiul penal conține informații cu privire la toate ședințele de judecată ale 

Colegiului penal
-	 Link-ul Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ conține informații cu 

privire la toate ședințele de judecată ale Colegiului
-	 Link-ul Plenul CSJ conține informații cu privire la toate ședințele de judecată ale Plenului 

CSJ
Modele de acte 
judecătorești

-	 Link-ul Acte judecătorești penale, cuprinde modele de:
	Sentințe
	Încheieri
	Decizii ale instanței de apel

-	 Link-ul Acte judecătorești civile nu cuprinde nici o informație, dar este plasat un anunț 
că în curînd vor fi plasate modelele respective

Interacțiuni și 
colaborări

-	 Interacțiunea CSJ cu Consiliul Superior al Magistraturii
-	 Colaborarea CSJ cu alte instituții și organizații, inclusiv internaționale

Proiecte de hotărîri 
explicative ale 
plenului

-	 Link-ul Proiecte de hotărîri explicative ale Plenului CSJ cuprinde informații cu privire la 
toate proiectele de hotărîri ale Plenului CSJ și mesajul că orice obiecție și sugestie pe 
marginea proiectelor plasate sunt așteptate la adresa electronică a CSJ

Avize consultative și 
recomandări privind 
aplicarea legislației

-	 Link-ul Avize consultative nu conține nici o informație
-	 Link-ul Recomandări privind aplicarea legislației cuprinde următoarele informații:
	Opinie privind satisfacția echitabilă;
	Este sau nu în drept instanța de judecată să asigure acțiunea prin suspendarea 

actului de concediere
	Aplicarea legislației privind protecția consumatorului în litigiile despre darea în 

exploatare a imobilelor și prestarea serviciilor
	Este sau nu aplicabil art. 30 al Legii cu privire la statutul judecătorului, în privința 

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

	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 și administrarea înscrisurilor
Jurisprudența CSJ -	 Link-ul Hotărîrile Plenului CSJ cuprinde următoarele informații:

	Hotărîri pronunțate asupra recursurilor în anulare (cauze penale)
	Hotărîri pronunțate asupra cererilor de revizuire (cauze civile și economice)
	Hotărîri privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
	Alte hotărîri

-	 Link-ul Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ cuprinde următoarele 
informații:
	Decizii pronunțate asupra recursurilor examinate în secțiunea I
	Decizii pronunțate asupra recursurilor examinate în secțiunea II
	Încheieri pronunțate asupra cererilor de revizuire
	Decizii privind inadmisibilitatea recursurilor
	Alte decizii și încheieri

-	 Link-ul Colegiul penal cuprinde următoarele informații:
	Decizii pronunțate asupra recursurilor împotriva hotărîrilor instanțelor de apel
	Decizii pronunțate asupra recursurilor împotriva hotărîrilor judecătorești pentru 

care nu este prevăzută calea de atac apelul
	Decizii pronunțate asupra recursurilor în anulare

-	 Link-ul Ghid pentru accesarea jurisprudenței este activ și la accesarea acestuia cetățenii 
sunt direcționați la un fișier PDF cu ghidul respectiv

Altele -	 Privind activitatea Plenului Judecătoriei Economice a CSI
-	 Opinie privind satisfacția echitabilă
-	 Proiect de Lege privind salarizarea sistemului judecătoresc și Curții Constituționale
-	 Opinia Alianței pentru Justiție și Drepturile Omului pe marginea inițiativei legislative 

referitoare la motivarea hotărârilor judecătorești
-	 Cuprinsul manualului judecătorului

Declarațiile de 
venituri ale 
Președintelui 

-	 Declarația de venituri a Președintelui CSJ pentru anul 2011

Arbitraje -	 Lista arbitrajelor
Dosare -	 Link-ul a fost creat pentru efectuarea conexiunii dintre pagina web a CSJ și PIGD, dar, la 

moment, nu este funcțional.

Sursa: http://csj.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu 
informație de interes public despre activitatea CSJ. Informația plasată este însoțită 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 și în meniul principal al paginii. Astfel, Şedințele de judecată, Deciziile arhivate, Comunicatele de presă pot 
fi accesate și din meniul principal Şedințe de judecată, Arhiva deciziilor. Se recomandă evitarea dublării informației 
plasate pe pagina web. În unele meniuri informația plasată necesită a fi reformatată, pentru a asigura uniformitatea 
designului paginii web. Astfel, în meniul Componență și organizare este plasat un link activ cu privire la componența 
Colegiilor CSJ, unde informația plasată necesită reformatată și ajustată la modificările operate în legislație și în 
componența 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 
Şeful Aparatului CSJ și consilierii vicepreședinților CSJ.

Curtea Supremă de Justiție
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

CSJ dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. 
Cu toate acestea, s-a menționat că echipamentul existent este învechit și nu asigură buna desfășurare a activității 
angajaților CSJ. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 176 75
Imprimante 110 61
Scanner 6 20
UPS 34 -
Fax 4 -
Seturi de înregistrare audio 9 -
Server 4 -
Climatizoare 65 20
Frigidere 20 20
Culere pentru apă OM 6 -
Set pentru video conferințe 1 -
Copiator 6 -
Scaner, imprimanta, xerox 9 -
Mașină de francat 2 -
Laptop 7 45
TV 1 -
Mașini de distrugere a documentelor 6 10
Program contabil 1C - 1
Ghișeu electronic - 1
Monitor cu diagonala 1.8 m - 1

Sursa: Curtea Supremă de Justiție

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații CSJ se confruntă cu problema generării erorilor în PIGD și viteza 
redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații CSJ nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată.
•	 Pentru îmbunătățirea activității CSJ  sunt necesare: 75 computere, 61 imprimante, 20 scanere, 20 sisteme 

de aer condiționat, 20 frigidere, 45 laptopuri, 10 mașini de distrugere a hîrtiei, 1 program contabil, 1 
ghișeu electronic și 1 monitor cu diagonala de 1.8 m.

•	 La CSJ este utilizat sistemul de management al conținutului paginii web. Toate meniurile paginii web 
conțin informații de interes public.

Recomandări

•	 Soluționarea problemelor legate de rețeaua locală. 
•	 Mărirea capacității serverului. 
•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD.
•	 Evitarea dublării informației pe pagina web a CSJ. 
•	 Asigurarea conexiunii dintre pagina web a CSJ și PIGD. 
•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajații noi.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Profilul CSJ cuprinde analiza volumului de muncă al fiecărui Colegiu în 
perioada 2009-20112. Volumul de muncă al Colegiilor CSJ este analizat  
prin prisma mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total 
de dosare înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare 
examinate în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe 
tip de procedură, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 
și evoluția ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

3.1.1. ACtIVItAteA COLegIuLuI PenAL AL CSJ

În Figura 1 este prezentată reducerea numărului de dosare înregistrate 
în Colegiul penal în perioada anilor 2009-2011. Din Figura 1 reiese că 
numărul total de dosare parvenite în Colegiul penal s-a redus din 2009 de 
la 3763 dosare la 2046 dosare în 2011. 

figura 1. Tendința numărului total de dosare înregistrate 
în Colegiul penal în perioada 2009-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2009, 2010, 2011

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total 
de dosare examinate în cadrul Colegiului penal în perioada 2009-2011 
a scăzut de la 2951 dosare în anul 2009 la 1592 dosare în anul 2011 
(Figura 2). 

2 Informația despre activitatea Colegiului civil și Colegiului economic în anul 2009 nu i-a 
fost prezentată echipei de evaluare. 

Figura 2. Tendința numărului total de dosare examinate 
în Colegiul penal în perioada 2009-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2009, 2010, 2011

Din Figura 3 reiese că numărul total de dosare penale examinate în cadrul 
Colegiului penal în recurs ordinar a scăzut de la 1138 dosare în 2009 la 983 
dosare în 2011. Numărul recursurilor împotriva hotărîrilor judecătorești 
pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul nu s-a modificat 
substanțial în perioada 2009-2011, pe cînd numărul recursurilor în anulare 
s-a redus de la 1581 recursuri în 2009 la 392 în 2011. Numărul cazurilor de 
strămutare și abținere nu s-a modificat substanțial în perioada 2009-2011. 

figura 3. Tendința numărului total de dosare penale examinate în 
perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2009, 2010, 2011

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante în Colegiul 
penal relevă o scădere a restanței de la sfîrșit de an de la 808 dosare 
restante în 2009 la 454 dosare restante în 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendința restanței dosarelor 
la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2009, 2010, 2011

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului penal al CSJ a scăzut de la 
78,4% în anul 2009 la 77,8% în 2011 (Figura 5). 

 figura 5. Evoluția ratei de soluționare 
a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA CSJ
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3.1.2. ACtIVItAteA COLegIuLuI CIVIL 
șI De COntenCIOS ADMInIStRAtIV AL CSJ

Din Figura 6 reiese că numărul total de dosare parvenite în Colegiul civil 
și de contencios administrativ s-a majorat din 2010 de la 5474 dosare la 
6794 dosare în 2011. 

figura 6. Tendința numărului total de dosare înregistrate 
în Colegiul civil și de contencios administrativ în perioada 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total 
de dosare examinate în cadrul Colegiului civil în perioada 2010-2011 
s-a majorat de la 5362 dosare în anul 2010 la 5704 dosare în anul 2011 
(Figura 7). 

figura 7. Tendința numărului total de dosare examinate în cadrul 
Colegiului civil și de contencios administrativ în perioada 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Din Figura 8 reiese că numărul total de dosare civile examinate în cadrul 
Colegiului civil și de contencios administrativ în recursul împotriva 

hotărîrilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul s-a majorat 
de la 2601 dosare în 2010 la 2731 dosare în 2011. Numărul dosarelor 
examinate în recursul împotriva deciziilor instanțelor de apel, de 
asemenea, s-a majorat de la 2079 dosare în 2010 la 2322 dosare în 2011. 
Numărul cererilor de revizuire și strămutare nu s-a modificat substanțial 
în perioada 2010-2011. 
 

figura 8. Tendința numărului total de dosare civile examinate 
în perioada 2010-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante în cadrul 
Colegiului civil și de contencios administrativ relevă o creștere a restanței 
de la sfîrșit de an de la 112 dosare restante în 2010 la 1090 dosare restante 
în 2011 (Figura 9). 

figura 9. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului civil și de contencios 
administrativ a scăzut de la 98% în anul 2010 la 84% în 2011 (Figura 10). 

 figura 10. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2010-2011

3.1.3. ACtIVItAteA COLegIuLuI eCOnOMIC AL CSJ

Din Figura 11 reiese că numărul total de dosare parvenite în Colegiul 
economic s-a majorat din 2010 de la 1037 dosare la 1159 dosare în 2011. 

figura 11. Tendința numărului total de dosare înregistrate 
în Colegiul economic în perioada 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în cadrul Colegiului economic în perioada 2010-2011 
s-a majorat de la 858 dosare în anul 2010 la 902 dosare în anul 2011 
(Figura 12). 
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figura 12. Tendința numărului total de dosare examinate 
în cadrul Colegiului economic în perioada 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Din Figura 13 reiese că numărul total de dosare economice examinate în 
cadrul Colegiului economic în recursul împotriva hotărîrilor pentru care 
nu este prevăzută calea de atac apelul s-a majorat de la 406 dosare în 
2010 la 435 dosare în 2011. Numărul dosarelor examinate în recursul 
împotriva deciziilor instanțelor de apel, de asemenea, s-a majorat de la 
339 dosare în 2010 la 375 dosare în 2011. Numărul cererilor de revizuire 
nu s-a modificat substanțial în perioada 2010-2011. 
 

figura 13. Tendința numărului total de dosare economice examinate 
în perioada 2010-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea 
justiției în anii 2010, 2011

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante în cadrul 
Colegiului economic relevă o creștere a restanței de la sfîrșit de an de la 
167 dosare restante în 2010 la 251 dosare restante în 2011 (Figura 14). 

figura 14. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2010-2011

Sursa: Hotărîrile Plenului CSJ despre activitatea CSJ privind înfăptuirea justiției în anii 2010, 2011

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului economic a scăzut de la 82,7%% în 
anul 2010 la 77,8% în 2011 (Figura 15). 

figura 15. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2010-2011
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

În CSJ lucrările de secretariat sunt exercitate de Direcția grefă, secția penală și civilă, secția cancelarie, arhiva și 
secția expediție. Cancelaria CSJ este separată pentru ambele Colegii care activează în instanță. În activitatea sa, 
atît cancelaria Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, cît și cancelaria Colegiului penal respectă 
prevederile Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în CSJ (Instrucțiunea CSJ). 

Cancelaria se află la etajul 2 al instanței în sediul CSJ de pe str. Petru Rareș, 18, iar accesul persoanelor la etajul 2 
este restricționat. O astfel de amplasare nu este în concordanță cu normele generale de design aplicabile instanțelor 
de judecată. În cancelaria penală activează 4 specialiști. În cancelaria civilă activează 8 specialiști. Specialiștii din 
cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă 
informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria CSJ  utilizează în activitatea sa următoarele registre:

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de Direcția grefă, secția civilă și penală a CSJ

Categoria 
registrului Denumirea registrului 

Civil 1.	 Registrul alfabetic
2.	 Registrul de evidență a recursurilor secțiunea I
3.	 Registrul de evidență a recursurilor secțiunea II
4.	 Registrul de evidență a cererilor privind scutirea, amînarea sau eșalonarea plății taxei de stat
5.	 Registrul de evidență a cererilor de suspendare, executare a deciziei sau aplicarea măsurilor 

de asigurare
6.	 Registrul de evidență a cererilor de revizuire 
7.	 Registrul de evidență a plății taxei de stat
8.	 Registrul de evidență a deciziilor suplimentare

Penal 1.	 Registrul de evidență a recursurilor la audiență și trimitere prin poștă și de transmitere a 
dosarelor în cancelarie

2.	 Registrul de transmitere a recursurilor și dosarelor în Plen
3.	 Registrul de transmitere a recursurilor în secția traducere

Sursa: Specialiștii din Direcția grefă, secția civilă și penală a CSJ

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria civilă și penală a CSJ

Categoria 
registrului Denumirea registrului 

Civil 1.	 Registrul de evidență a cererilor de recuzare și abținere a judecătorilor de la CSJ
2.	 Registrul de evidență a cererilor de strămutare și conflict de competență
3.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor spre examinare
4.	 Registrul de evidență a deciziilor suplimentare în cauzele civile
5.	 Registrul de evidență a deciziilor suplimentare în cauzele comerciale
6.	 Registrul de evidență a deciziilor suplimentare în cauzele de contencios administrativ

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale înregistrate cu indicele 1RA
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale înregistrate cu indicele 1RE
3.	 Registrul de înregistrare a cererilor de recuzare și abținere 
4.	 Registrul de evidență a cererilor de strămutare și conflict de competență 
5.	 Registrul de evidență a corespondenței de intrare
6.	 Registrul de evidență a opiniilor separate și a încheierilor interlocutorii
7.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor pentru examinare
8.	 Registrul de transmitere a deciziilor la traducere
9.	 Registrul de evidență a convorbirilor telefonice
10.	 Registrul de evidență a dosarelor eliberate părților pentru cunoștință

Sursa: Specialiștii din cancelaria civilă și penală a CSJ

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de recurs – secțiunea I.

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de recurs – secțiunea I în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de intrare a corespondenței, 
Registrul de evidență a recursurilor 
secțiunea I, Registrul de evidență a 
dosarelor transmise judecătorilor spre 
examinare

Numele recurentului PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de intrare a corespondenței, 
Registrul de evidență a recursurilor 
secțiunea I, Registrul de evidență a 
dosarelor transmise judecătorilor spre 
examinare

Datele de contact ale 
recurentului

PIGD Fișa de evidență statistică

Numele intimat PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de evidență a recursurilor 
secțiunea I, Registrul de evidență a 
dosarelor transmise judecătorilor spre 
examinare

Datele de contact ale 
intimatului

PIGD Fișa de evidență statistică

Categoria dosarului PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de evidență a recursurilor 
secțiunea I, Registrul de evidență a 
dosarelor transmise judecătorilor spre 
examinare

Esența cauzei PIGD Fișa de evidență statistică 
Taxa de stat PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de evidență a plății taxei de stat
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa de evidență statistică Registrul de evidență a dosarelor transmise 
judecătorilor spre examinare

Sursa: Specialiștii din cancelaria civilă a Curții Supreme de Justiție
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Prezumînd că specialiștii din cancelarie i-au prezentat echipei de evaluare toate registrele 
utilizate, se poate conchide că cancelaria, într-o anumită măsură, s-a conformat modifică-
rilor la Instrucțiunea CSJ.

CSJ dispune de trei spații pentru arhivă. Două încăperi sunt amplasate în sediul CSJ de pe 
str. Kogălniceanu, la etajul 1 și în subsol și un spațiu pentru arhivă se află în sediul de pe str. 
Petru Rareș, la etajul 2. În arhive nu există sisteme de ventilare, organizarea arhivei este 
ineficientă, spațiul este limitat și insuficient pentru păstrarea tuturor dosarelor. 

Concluzii

•	 Numărul total de dosare parvenite la Colegiul penal al CSJ în perioada 2009-
2011 a scăzut cu 45,6%. 

•	 Numărul total de dosare examinate în cadrul Colegiului penal în perioada 
2009-2011 a scăzut cu 46%. 

•	 Restanța dosarelor în cadrul Colegiului penal a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 354 dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului penal s-a majorat în anul 
2010 cu 12,9% față de anul 2009 și scăzut în 2011 cu 13,5% față de anul 2010.  

•	 Numărul total de dosare parvenite la Colegiul civil și de contencios administrativ 
al CSJ în perioada 2010-2011 s-a majorat cu 24,1%. 

•	 Numărul total de dosare examinate în cadrul Colegiului civil și de contencios 
administrativ în perioada 2010-2011 s-a majorat cu 6,3%. 

•	 Restanța dosarelor în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ s-a 
majorat în perioada 2010-2011 cu 978 dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului civil și de contencios 
administrativ a scăzut în perioada 2010-2011 cu 14%. 

•	 Numărul total de dosare parvenite la Colegiul economic al CSJ în perioada 
2010-2011 s-a majorat cu 11,7%. 

•	 Numărul total de dosare examinate în cadrul Colegiului economic în perioada 
2010-2011 s-a majorat cu 5,1%. 

•	 Restanța dosarelor în cadrul Colegiului economic s-a majorat în perioada 
2010-2011 cu 84 dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor în cadrul Colegiului economic a scăzut în 
perioada 2010-2011 cu 4,9%. 

•	 Cancelaria se află la etajul 2. Accesul persoanelor străine la etajul 2 este 
restricționat.

•	 Dublarea lucrului, dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile prevăd evidența 
dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic.

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie este, într-o anumită 
măsură, conform prevederilor din Instrucțiune, însă în majoritatea cazurilor 
nu corespunde denumirea registrelor cu cea prevăzută în Instrucțiune.

•	 CSJ dispune de 3 spații pentru arhivă, organizarea cărora este ineficientă.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării 
cu Instrucțiunea și aducerea denumirii registrelor în concordanță cu denumirea 
de registre prevăzută în Instrucțiune.

•	 Consolidarea arhivei într-un singur spațiu și asigurarea acesteia cu sisteme de 
ventilare.

•	 Angajarea unui arhivar.

foto 20. Cancelaria penală
foto 21. Cancelaria civilă
foto 22. Arhiva
foto 23. Arhiva

20 21 22 23

Curtea Supremă de Justiție



48

CSJ, conform schemei de încadrare, dispune de 49 judecători. Numărul de 
angajați ai CSJ, cu excepția judecătorilor, constituie 170 persoane. 

În schema de încadrare a CSJ este prevăzută funcția de specialist în resurse 
umane. Managementul resurselor umane este realizat de către secția 
resurse umane. Secția resurse umane este subordonată Președintelui CSJ 
și șefului Direcției documentare și este condusă de un șef de secție. Şeful 
secției resurse umane conduce activitatea secției.  Angajații secției resurse 
umane sunt responsabili pentru întocmirea și evidența documentelor cu 
privire la personal, întocmirea dosarelor personale, completarea, păstrarea 
și evidența carnetelor de muncă, elaborarea proiectelor de ordine și 
dispoziții, elaborarea fișelor de post, fac completările necesare în registrul 
și dosarul personal, țin evidența acordării concediilor personalului.

Conform statutului de personal aprobat pentru anul 2010, la CSJ funcțiile 
specialistului relații cu publicul erau exercitate de purtătorul de cuvînt al 
Președintelui CSJ, care era reprezentantul oficial al instanței în relațiile cu 
mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa instituțiile 
mass-media și publicul în vederea transparenței activității în condițiile legii. 
Informația cu privire la datele de contact ale persoanelor responsabile de 
relații cu publicul sunt plasate pe pagina web a instanței. În prezent, în 
schema de încadrare a CSJ aprobată în iunie 2012, funcția purtătorului 
de cuvînt al Președintelui CSJ nu este prevăzută, însă, a fost creată secția 
monitorizare, evaluare și relații cu publicul, iar colaboratorii din această 
secție sunt responsabili pentru relațiile cu publicul.

Aparatul Președintelui Curții asigură activitatea Președintelui și a vice-
președinților Curții, care vizează colaborarea cu alte ramuri ale puterii, 
cu instituții de specialitate, cu mas-media; exercită controlul asupra în-
deplinirii planului de activitate a Curții și informează Președintele Curții 
despre rezultate; sistematizează dările de seamă și informațiile prezentate 
Plenului; întocmește raportul anual privind activitatea și funcționarea sis-
temului judecătoresc, cu coordonarea nemijlocită a Președintelui Curții; 
elaborează proiecte privind colaborarea CSJ cu Consiliul Europei, cu Cur-
tea Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și cu alte organisme 
internaționale; asigură buna desfășurare a activității delegațiilor interna-
ționale la CSJ; coordonează editarea Buletinului CSJ; exercită alte atribuții 
prevăzute de lege. Aparatul Președintelui acordă asistență metodică an-
gajaților subdiviziunilor structurale ale Curții în vederea studierii regulilor 
generale de organizare a lucrărilor de secretariat. Pe lîngă aparatul CSJ, 
instanța dispune și de personal de specialitate, personal tehnic și de de-
servire și muncitori.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară 
în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice 
vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009. 
În scopul ocupării funcției vacante se plasează un anunț pe site-ul instanței. 
Prin ordinul președintelui este formată Comisia de concurs pentru 
selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. Comisia 
de concurs este formată din 6 membri, dintre care fac parte președintele 
comisiei, secretarul comisiei și 4 membri. Candidații sunt supuși unei probe 

scrise și un interviu verbal. Se întocmește procesul – verbal al ședinței de 
desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților pentru ocuparea 
funcției vacante. Membrii comisiei de concurs, reieșind din rezultatul notei 
finale de concurs obținute de candidați, decid admiterea candidatului 
pentru ocuparea funcției vacante, care a promovat concursul și emit o 
hotărîre în acest sens. Ulterior, se emite un ordin de angajare/numire în 
funcție.

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplinare 
față de personalul instanței se aplică cu respectarea legislației muncii și 
Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Personalul 
instanței răspunde disciplinar în cazul abaterilor de la îndatoririle de 
serviciu, precum și pentru comportamentul care dăunează intereselor 
serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării sancțiunilor disciplinare, 
are loc întocmirea actului privind fapta constatată cu luarea explicațiilor 
scrise de la persoana responsabilă. Președintele comisiei disciplinare, 
după constatarea încălcării, vine cu propunerea la Președintele CSJ 
privind emiterea ordinului de aplicare a sancțiunii disciplinare. Sancțiunile 
disciplinare aplicate în cadrul CSJ pentru perioada 2011-2012 au constat 
în mustrare aspră și avertisment.

CSJ dispune de fișe de post pentru funcțiile de șef al Aparatului CSJ, con-
silier al președintelui CSJ, consilier al vicepreședintelui CSJ, purtător de 
cuvînt al Președintelui CSJ, consultant superior din anticamera Președinte-
lui CSJ, șef al secției protocol și relații externe, consultant principal în sec-
ția protocol, consultant superior în secția protocol, referent, șef al Direc-
ției de generalizare a practicii judiciare și analiză a statisticii judiciare, șef 
al secției Generalizare penală/civilă, consultant principal al secției gene-
ralizare penală/ civilă, consultant superior al secției generalizare penală/
civilă, șeful Direcție evidență a legislației și informatică, șef secție evidență 
a legislației și informatică, consultant principal, consultant superior, șef 
al direcției redactare și editare, consultant al secției redactare și edita-
re, șef al direcției Grefă, șef al secției penale/civile, consultant principal 
secția penală/civilă, consultant superior secția penală/civilă, șef Direcție 
Documentare, șef secție documentare, șef Resurse Umane, consultant 
principal, consultant superior, șef al secției scrisori și audiență, consultant 
al secției scrisori și audiență, șef secție traducători, traducător, șef cance-
larie, specialist contabilitate, șef arhivă, șef expediție, specialist IT.

Tabelul 7. Schema de încadrare a CSJ aprobată în iunie 2012

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul 
curent1

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte al CSJ 3
3. Vicepreședinte al Colegiului 3
4. Judecător 42
5. Referent al judecătorului 48
6. Şef al Aparatului Președintelui 1
7. Şef adjunct al Aparatului 1 

Secția monitorizare, evaluare și relații cu publicul

8. Şef de secție 1
9. Consultant principal 1
10. Consultant superior 3

Secția protocol și relații internaționale
11. Şef de secție 1
12. Consultant principal 1
13. Consultant superior 1
14. Consultant 1

Direcția generalizare și statistică a practicii judiciare
15. Şef de direcție 1

Secția penală a Direcției generalizare și statistică a 
practicii judiciare

16. Şef de secție 1
17. Consultant principal 1
18. Consultant 3

Secția civilă, comercială și de contencios administrativ 
a Direcției generalizare și statistică a practicii judiciare

19. Şef de secție 1
20. Consultant principal 1
21. Consultant superior 2
22. Consultant 3

Direcția de evidență a legislației
24. Şef de direcție 1

Secția legislație și practică judecătorească
25. Şef de secție 1
26. Consultant principal 1
27. Consultant superior 1
28. Consultant 2

Secția informatică, redactare și editare
29. Şef de secție
30. Redactor principal 2
31. Administrator principal al rețelei informatice 2

Direcția grefei
32. Şef direcție 1

Secția penală a Direcției grefă
33. Şef de secție 1
34. Consultant principal 1
35. Consultant superior 1
36. Consultant 1

Secția civilă, comercială și de contencios administrativ 
a Direcției grefă

37. Şef de secție 1
38. Consultant principal 2
39. Consultant superior 3
40. Consultant 4

Direcția documentare
41. Şef de direcție

Secția resurse umane
42. Şef de secție 1

IV. RESURSE UMANE 
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43. Specialist principal 1
44. Specialist superior 1
45. Specialist 1

Secția audiență a Direcției documentare
46. Şef de secție 1
47. Consultant principal 1
48. Consultant 2

Secția interpreți a Direcției documentare
49. Şef de secție 1
50. Traducători principali 6

Secția Cancelarie penală
52. Şef de secție 1
53. Inspectori superiori 3

Secția cancelarie civilă, comercială și de contencios 
administrativ

54. Şef de secție 1
55. Inspectori superiori 7

Secția cancelarie Plen 
56. Şef de secție 1
57. Inspectori superiori 3

Serviciu dactilografiere
58. Şef de secție 1
59. Dactilograf 3

Serviciu multiplicare
60. Şef de secție 1
61. Operator 1

Serviciu expediție
62. Şef de secție 1
63. Expeditor 3

Direcția economico-administrativă
64. Şef de direcție 1

Secția financiară a Direcției economico-administrativă
65. Şef de secție 1
66. Specialist principal 1
67. Specialist superior 1
68. Specialist 1

Secția asigurare tehnico-materială
69. Şef de secție 1
70. Administrator 2
71. Şofer 4
72. Electrician 2
73. Lăcătuș-instalator tehnică sanitară 2
74. Muncitor la îngrijirea complexă și reparația clădirii 4
75. Îngrijitori încăperi de serviciu 10
76. Operator în sala cu cazane 2

TOTAL 219

Sursa: Specialiștii secției resurse umane

CSJ dispune de un Regulament cu privire la organizarea și funcționarea 
CSJ, aprobat prin Hotărîrea Plenului CSJ nr. 34 din 24.10.2003, care este 
pus la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul 
stabilește modul de activitate și de organizare a conducerii CSJ, Plenului 
CSJ și Colegiilor Curții, drepturile și obligațiile funcționarilor din aparatul 
CSJ, a judecătorilor, și a celorlalți colaboratori, numiți sau angajați în baza 
contractului individual de muncă, indiferent de durata acestuia, care 
se află în subordinea instanței sau prestează servicii pentru CSJ întru 
asigurarea unei administrări eficiente și efective a justiției.

În mare parte judecătorii CSJ sunt formatori la INJ. Cu toate acestea, 
judecătorii și angajații CSJ participă și la seminarele, conferințele și forurile 
naționale organizate cu concursul CSJ, CSM la INJ. Judecătorii cu care 
a discutat echipa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar 
și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le 
satisface necesitățile de informație și instruire. Pentru căutarea actelor 
normative, judecătorii din CSJ folosesc bază de date legislativă Moldlex. Din 
publicațiile la care este abonată CSJ pot fi menționate: Monitorul Oficial, 
Monitorul de Chișinău, Contabilitate și audit, Justiția Constituțională 
a RM, Dreptul, Moldova Suverană, Legea și Viața, Revista Națională de 
drept, Buletinul Curții Supreme a Federației Ruse, Buletinul informativ a 
Curții Europene, Fluxul, Palatul de Justiție, Timpul de dimineață, Jurnal 
de Chișinău, Ziarul de gardă, Независимая Молдова, Экономическое 
обозрение логос пресс, Бухгалтерские и налоговые консулътации.

Referenții, specialiștii cancelariei și ai grefei nu au beneficiat de instruirile 
necesare. S-a menționat că CSJ a făcut un demers în adresa INJ, prin care 
au solicitat organizarea seminarelor cu următoarele tematici: 

•	 Acordarea asistenței juridice internaționale în materie penală.
•	 Aplicarea prevederilor CEDO și practicii Convenției Europene 

în jurisprudența națională.
•	 Metodologia întocmirii actelor procedurale.
•	 Probleme teoretice și practice în materie penală. Unificarea 

practicii judiciare.
•	 Funcționalitatea Programului Computerizat de Gestionare a 

Dosarelor.

Pe lîngă cele menționate în demers au mai fost precizate și următoarele 
tematici:

•	 Elaborarea actelor de procedură penală și civilă.
•	 Familiarizarea cu activitatea în lucrările de secretariat.
•	 Managementul resurselor umane.

Consilierii vicepreședinților au solicitat să fie antrenați în toate seminarele 
organizate de INJ în domeniul penal și civil, organizate cu participarea 
judecătorilor CSJ. Pînă în prezent, cursurile solicitate nu au fost organizate.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la CSJ este realizat de secția 
resurse umane a Direcției documentare.

•	 Funcțiile specialistului relații cu publicul erau exercitate de 
purtătorul de cuvînt al Președintelui CSJ, funcția căruia a fost 
exclusă din schema de încadrare aprobată în iunie 2012.

•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a referenților, 
specialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile 
de instruire variază de la analiza particularităților de aplicare 
a legislației pînă la studierea sistemului informațional judiciar 
și aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne 
ale colaboratorilor CSJ, în vederea clarificării problemelor 
care apar în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu.
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CSJ nu dispune de un ghișeu de informații amplasat la intrare în instanță. 
La intrare în ambele sedii ale CSJ există panouri de informații. Pe ușile 
birourilor judecătorilor sunt prezente indicatoarele clare cu numele jude-
cătorilor, lipsesc avertismente că accesul în biroul judecătorului este inter-
zis. Cu toate acestea, accesul la etajele unde se află cancelaria, referenții 
și judecătorii CSJ este strict interzis pentru persoanele străine. În acest 
sens a fost elaborată o dispoziție a Președintelui CSJ cu privire la acce-
sul în sediile CSJ, care este publicată pe panoul de informații al CSJ și pe 
pagina web. În instanță nu există săgeți de direcționare a cetățenilor la 
sălile de ședințe, cancelarie, biroul secției scrisori și audiență. Totoda-
tă, s-a menționat că poliția judiciară de la intrarea în instanță exercită și 
atribuțiile de direcționare a cetățenilor prin instanță.

Panoul de informații de la intrarea în instanța cuprinde următoarea 
informație:

- Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la CSJ sunt elaborate 
în format Word de specialiștii din cancelarie.

- Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în cadrul 
ședinței de judecată.

- Dispoziția Președintelui CSJ cu privire accesul în sediile CSJ.
- Ordinul Președintelui CSJ cu privire la asigurarea funcționarilor 

publici și persoanelor care efectuează deservirea tehnică cu 
ecusoane și amenajarea birourilor în care este deschis accesul 
justițiabililor.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa în biroul secției petiții și 
audiență a CSJ pentru a primi copii de pe decizii în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate a instanței. Cererea pentru eliberarea 
copiei deciziei se depune în biroul secției scrisori și audiență, unde sunt 
înregistrate în registrul de intrare a corespondenței. Vicepreședinții CSJ 
avizează prin rezoluție cererile și numesc persoana responsabilă de execu-
tarea acestora. Copiile actelor solicitate sunt eliberate în decursul a 2 zile. 
După efectuarea copiei de pe actele solicitate, acestea sunt autentificate 
de specialistul secției petiții și audiență, cu aplicarea ștampilei umede. În 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

secția petiții și audiență activează 3 persoane în sediul CSJ de pe str. Petru 
Rareș și 2 persoane în sediul CSJ de pe str. Kogălniceanu.

Concluzii

•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare a cetățenilor.
•	 Biroul specialiștilor din secția petiții și audiență se află la etajul 

1. O astfel de amplasare este potrivită pentru a asigura accesul 
justițiabililor la serviciile specialiștilor din secția respectivă.

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație cu privire la ședințele de judecată desfășurate 
în instanță.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
vicepreședinților de colegii, care sunt nevoiți să dedice o parte din 
timpul lor examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărâri.

Recomandări

•	 Procurarea și instalarea unor panouri mai performante la intrarea 
în instanță, în care să fie posibil de plasat informații mai ample 
despre activitatea instanței.

•	 Plasarea pe panoul informativ a informației de interes public mai 
ample, spre exemplu, despre pagina web a CSJ, noutăți în sistemul 
judiciar, programul de activitate a instanței, orele de primire a 
cetățenilor de către Președintele CSJ, programul de activitate a 
secției petiții și audienți și a arhivei CSJ etc.

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul secției petiții 
și audiență.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor cu avertis-
mentul că accesul în birourile judecătorilor este interzis.

foto 24. Codul de conduită a funționarului public 
foto 25. Acces interzis
foto 26. Panou informativ
foto 27. Inscripția pe ușa biroului unui judecător
foto 28. Biroul secției petiții și audiență
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Comparativ cu instanțele de nivelul unu și doi, la elaborarea bugetului CSJ, 
comunică la direct cu Ministerul Finanțelor. Astfel, plafonul se stabilește 
ca rezultat al negocierilor dintre aceste două instituții, iar procedura de 
elaborare a bugetului este în conformitate cu procedurile descrise în 
actele normative existente de rigoare.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Pentru analiză, bugetul CSJ a fost structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de 
asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie 
de asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

energia termică, gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea, 
plata chiriei și serviciilor comunale;

•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.3

După cum CSJ are ca sursă de finanțare atît veniturile de bază ale bugetului 
de stat cît și mijloacele speciale, în cadrul acestui raport se va analiza doar 
executarea bugetului din sursele de bază ale bugetului de stat.

Pe parcursul anilor 2009 și 2011, bugetul CSJ a cunoscut o evoluție 
descendentă de la circa 19,1 milioane lei în 2009 la circa 17,9 milioane lei 
în anul 2011 (vezi Tabelul 8).

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 2010 
și 2011, bugetul instanței s-a redus cu 3% față de anul precedent. În anul 
2010, reducerea se explică prin diminuarea cheltuielilor pentru procurarea 
mijloacelor financiare, serviciilor comunale și a celor operaționale. Pe de 
altă parte, investițiile capitale au crescut cu 17%.

Pentru anul 2011, în pofida faptului că cheltuielile pentru reparații au 
crescut de circa 9 ori, bugetul per total s-a redus datorită cheltuielilor 
pentru investiții care s-au micșorat cu 97%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 75% din bugetul total al instanței. 
Această categorie de cheltuieli este unica care pe parcursul anilor supuși 
analizei are o evoluție constant ascendentă. Întrucât mărimea salariilor 
este reglementată de un șir de acte legislative și normative, raportul nu 
prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2009-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la circa 1,9 
milioane lei în anul 2009 la circa 1,2 milioane lei în anul 2011 (ceea ce 
constituie o reducere cu 35%), atunci în valori reale, ținînd cont de rata 
inflației (6,5% în anul 2010 și 7% în anul 20114), acestea au înregistrat o 
diminuare cu 43%. Raportînd 1,3 milioane lei din anul 2010 și 1,2 milioane 
lei din anul 2011 la prețurile anului 2009, acestea se echivalează cu circa 

1,2 milioane lei și 1,1 milioane lei respectiv. De aici și rezultă că, cheltuieli-
le operaționale în valori reale în 2010 s-au diminuat cu 705 mii lei față de 
2009 și cu 838 mii lei în 2011 față de 2009.

figura 16. Evoluția cheltuielilor operaționale

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Paza interdepartamentală.

figura 17. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012
Tabelul 8. Structura bugetului CSJ pe grupe de cheltuieli (2009-2011)

Tipul de cheltuieli/ani 2009 (executat)
2010 (executat) 2011 (executat)

Suma Creșterea față de anul 
precedent Suma Creșterea față de anul 

precedent
Personal 13,650,953 13,986,087 2% 15,020,200 7%
Reparații 4,829 4,806 0% 440,600 9068%
Servicii comunale 1,032,818 681,335 -34% 806,100 18%
Mijloace fixe 500,000 169,731 -66% 378,300 123%
Investiții capitale 2,000,000 2,334,000 17% 73,100 -97%
Cheltuieli operaționale 1,947,798 1,323,435 -32% 1,260,000 -5%

Total 19,136,398 18,499,394 -3% 17,978,300 -3%

Sursă: pentru anii 2009 și 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011– formularul nr. 2 obținut de la CSJ

3 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, formarea 
profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării. 

4  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344

Curtea Supremă de Justiție
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În structura cheltuielilor operaționale, ponderea cea mai mare o au 
cheltuielile pentru asigurarea pazei, acestea deținînd de la 33% în anul 
2009 la 45% în anul 2010. În 2009, ponderea cheltuielilor pentru pază au 
fost urmate de ponderea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc care a constituit 31%. 
Pe parcursul următorilor doi ani, ponderea acestora s-a diminuat pînă la 
20% în anul 2010 și 23% în anul 2011. În ce privește cheltuielile pentru 
servicii de telecomunicație și de poștă, ponderea acestora a cunoscut o 
evoluție ascendentă de la 18% în anul 2009 la 24% în anul 2011.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin di-
minuarea numărului de dosare examinate, deși, aceasta poate fi doar o 
coincidență, după cum planificarea bugetului la momentul de față nu se 
face în baza acestui indicator de performanță. 

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2011 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
s-a majorat față de anul precedent cu 8 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 18. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru CSJ

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi 
explicată prin faptul că rata de reducere a numărului de dosare examinate 
a fost mai mare față de rata de reducere a cheltuielilor operaționale.

6.6. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul CSJ evidența contabilă este automatizată.

6.7. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței sunt efectuate de către Secția Construcții, 
achiziții publice și asigurarea tehnico-materială din cadrul Direcției 
economico-administrativă. 

Concluzii

•	 Pe parcursul anilor 2009-2011, cheltuielile operaționale atît în 
valori nominale cît și reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
crescut față de anul 2010.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 În cadrul instanței de achizițiile publice este responsabilă o secție 

specializată.

Curtea Supremă de Justiție

Recomandări

•	 Crearea unei unități de audit intern și implementarea sistemului 
de audit intern în cadrul CSJ.
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CURTEA DE APEL 
ChIŞINĂU

PREzENTARE GENERALĂ

Curtea de Apel Chișinău este amplasată în orașul Chișinău. Din cir-
cumscripția Curții de Apel Chișinău fac parte judecătoriile conform 
Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Curtea de Apel, conform schemei de încadrare, dispune de 41 jude-
cători. Numărul de angajați ai Curții de Apel Chișinău, cu excepția 
judecătorilor, constituie 96,5 unități de personal. La Curtea de Apel 
Chișinău nu există un specialist în resurse umane, managementul 
resurselor umane fiind realizat de președinte și șeful direcției docu-
mentare.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat s-a redus față de anul precedent și a fost inferior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Curtea de Apel Chișinău este amplasată în două clădiri. Clădirea 
Curții de Apel Chișinău pe de str. Teilor, 4 are o suprafață de 2465,6 
m², 4 etaje și subsol. Iar clădirea Curții de Apel Chișinău de pe Bd. 
Ştefan cel Mare și Sfînt, 73 are o suprafață de 683 m² și 1 etaj. Clă-
direa Curții de Apel de pe str. Teilor este într-o stare satisfăcătoare. 
Interiorul instanței a fost renovat cosmetic. În cadrul sediului de pe 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt se planifică crearea a 2 săli de ședințe 
suplimentare.

or. Chișinău, str. Teilor, 4 
și Bd. Ştefan cel Mare, 73 (etajul 1)

Data vizitei: 22 iunie 2012

Angajații Curții de Apel Chișinău folosesc versiunea 3 a PIGD, care 
a fost instalată în octombrie 2011. Viteza redusă de funcționare a 
PIGD a fost menționată de către angajații Curții de Apel Chișinău 
drept domeniu problematic ce țin de utilizarea PIGD. 

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că în sediul de pe str. 
Teilor  toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 29 judecă-
tori și 13 săli de ședințe. O altă situație a fost constatată în sediul de 
pe Bd. Ştefan cel Mare, unde 12 judecători beneficiază de o singură 
sală de ședințe. Angajații Curții de Apel Chișinău parțial înregistrea-
ză audio ședințele care au loc în cele 14 săli de ședințe, dotate cu 
echipament de înregistrare audio. 

Specialiștii din cadrul Curții de Apel Chișinău țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.

Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Chișinău a 
crescut în perioada 2009-2011 cu 5362 dosare, iar numărul dosare-
lor examinate s-a majorat în aceeași perioadă cu 2878 dosare, rata 
de soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 76,4%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, fiind plasat 
un indicator potrivit căruia accesul persoanelor neautorizate în spa-
țiul pentru personal este interzis. 

Pagina web a Curții de Apel Chișinău este actualizată periodic, meni-
urile fiind completate cu informație de interes public.
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1.1. eVALuARe (str. teilor, 4)

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară se menține în stare bună.

Alimentare cu apă 3 Instanța dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă
 este permanentă şi presiunea este bună, țevile trebuie renovate. 

Alimentare cu energie electrică 3 Rețeaua electrică este învechită, însă tensiunea de alimentare cu energie electrică 
este suficientă pentru necesitățile curente. 

Sistem de canalizare 3 Instanţa este conectată la sistemul de canalizare municipal. 

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire municipal. Probleme nu au fost raportate. 

Sistem anti-incendiu 3 Doar în arhivă.

Acoperiș 3 Scurgeri nu au fost raportate.

Interior 3 Interioarele au fost renovate doar cosmetic.

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare
foto 1. Spațiu pentru justițiabili
foto 2. Lista cu nr. de telefon ale grefierilor
foto 3. Spațiu pentru personal
foto 4. Mecanism cu cip, care restricționează accesul justițiabililor
foto 5. Arhiva

1

2

3

4

5

STR. TEILOR, 4I. INfRASTRUCTURA 
Curtea de Apel Chişinău
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Curtea de Apel Chişinău în luna iunie 2012. 

Curtea de Apel Chişinău își are sediul în 2 clădiri, situate pe str. Teilor, 
4 şi Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, etajul 1. Situaţia dată reprezintă 
rezultatul modificărilor legislaţiei în vigoare, şi anume, lichidarea Curţii de 
Apel Economice şi transferul a 6 judecători la Curtea de Apel Chişinău. 
Sediul din str. Teilor, 4 nu dispune de spaţiu suficient, motiv pentru care, 
12 judecători ai Colegiului civil şi de contencios administrativ au fost 
transferaţi în clădirea situată pe Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, etajul 1 
(anterior Curtea de Apel Economică).

Clădirea Curții de Apel Chişinău amplasată pe str. Teilor are o suprafață de 
2465,6 m², 4 etaje şi subsol. Sunt 55 spații de oficiu, 2 spații publice și 13 
săli de ședințe. 

Spațiul Curții de Apel Chişinău din Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt are o 
suprafață de 683 m² şi 1 etaj. Sunt 23 spații de oficiu, 1 spațiu public și 1 
sală de ședințe.

Curtea de Apel Chişinău beneficiază de serviciile de pază asigurate de 
paza de stat. În cadrul sediului din str. Teilor  este instalat un sistem de 
supraveghere video cu circuit închis (CCTV) pentru a monitoriza instanța și 
teritoriul acesteia. Sediul Curţii de Apel Chişinău de pe Bd. Ştefan cel Mare 
și Sfînt  dispune de pază suplimentară asigurată de un paznic.

Sediul de pe str. Teilor este conectat la sistemul centralizat de canalizare 
și aprovizionare cu apă. Sistemul de țevi este cel iniţial, însă probleme 
majore nu au fost raportate. Sistemul electric este în stare satisfăcătoare. 
Probleme cu supra-sarcina sau căderi de tensiune nu au fost raportate. 
Corpurile de iluminat necesită a fi înlocuite. Sistemul de încălzire este în 
stare bună. Clădirea este asigurată cu necesarul de energie termică de la 
reţeaua municipală.

Clădirea Curții de Apel Chişinău amplasată pe str. Teilor a fost construită 
în anul 1977 și a fost inițial proiectată ca laborator piscicol. Curtea de Apel 
Chișinău își are sediul în clădirea dată din 1997. Structura clădirii este solidă, 
faţada a fost renovată în anul 2011. Interiorul este în stare satisfăcătoare, fi-
ind întreţinut prin lucrări de renovare cosmetică. În anul 2009 au fost schim-
bate toate ferestrele, iar în birourile judecătorilor au fost schimbate uşile.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare satisfăcătoare. Holul de la 
intrarea principală are o podea de ciment acoperită cu plăci decorative de 
mozaic, iar pereții şi coloanele sunt acoperite cu panouri de lemn. Spațiul 
pentru justițiabili a fost amenajat cu scaune şi mese, inclusiv a fost instalat 
un telefon cu lista numerelor de contact ale grefierilor, ce facilitează 
accesul justiţiabililor la informaţie. Coridorul de la etajul 1 este în stare 
relativ bună. Cancelaria este amplasată aproape de intrare. Spaţiul pentru 
cancelaria civilă nu este suficient, este necesară mărirea acestuia. Uşile 

interioare sunt din lemn şi au o condiție medie. Cantina este închiriată de 
o companie privată. Acest spațiu este în stare bună. Majoritatea corpurilor 
de iluminat au fost înlocuite în 2006, dar nu şi cablurile electrice şi prizele. 
Caloriferele şi țevile de încălzire sunt cele instalate la construcția clădirii. 
WC-ul pentru justiţiabili este în stare satisfăcătoare. Sălile de şedinţe 
necesită mobilier nou.

La etajul 2 este amplasat un birou pentru grefieri şi sălile de şedinţe. 
Spaţiul necesită renovare. Coridorul de la etajul 2 are podeaua deteriorată 
şi mobilier vechi. Serverul este instalat în camera de deliberare. Camera 
este dotată cu sistem de aer condiţionat.

Accesul la etajele 3 și 4 este restricționat, fiind instalat postul poliţiei 
judiciare și un mecanism cu cip la ușile de intrare pe etaj. Starea generală a 
interioarelor este bună. Birourile judecătorilor și ale grefierilor nu au fost 
renovate. Unele birouri ale judecătorilor sunt dotate cu aer condiționat. 
La etajul 4 este o sală de conferințe. WC-urile pentru personal sunt în 
stare bună, accesul justițiabililor la acestea este limitat. Au fost înlocuite 
ferestrele şi pervazurile vechi. Au fost schimbate ușile. A fost efectuată 
reparația holului. Parchetul de lemn din coridorul de la etajul 3 și 
linoleumul din coridorul de la etajul 4 au fost înlocuite cu plăci ceramice 
noi. Pereții au fost zugrăviți.

Arhiva este aranjată eficient în subsolul instanței, fiind împărțită în 2 spații. 
Toate dosarele sunt păstrate în sediul de pe str. Teilor, 4. Arhiva este într-o 
stare bună, deşi iluminarea naturală şi ventilarea sunt limitate în spațiul 
se află biroul arhivarului. În camera principală a arhivei este instalat un 
sistem de depistare a incendiilor și un sistem de alarmă. Este necesară 
instalarea sistemului de ventilare și îmbunătățirea sistemului de încălzire 
în biroul arhivarului. Avînd în vedere creșterea numărului de dosare, este 
necesar spațiu suplimentar pentru arhivă.

În instanță nu sunt instalate sisteme de detectare a incendiului2, și 
indicatori spre ieșire. 

Spațiul funcțional al Curții de Apel Chişinău de pe str. Teilor este adecvat 
pentru activitatea unei instanțe de judecată. Instanţa dispune de o intrare 
separată pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia, 
amenajat în subsolul instanței. Deținuții sunt aduși în sala de ședințe din 
spațiul pentru deținuți, pe coridorul public în sala de ședințe. Şedințele pe 
dosarele penale au loc preponderent la etajul 1, în cele 2 săli de ședințe, 
în vederea evitării interacțiunii deținuților cu personalul și alți justițiabili. 
Instituția dispune de 13 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea cei 
29 judecători ai Curții de Apel Chişinău de pe str. Teilor.

Sediul Curții de Apel Chişinău de pe Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, etajul 
1, se află într-o clădire construită la începutul anilor ’50 ai secolului XX. 
Începînd cu anul 1997, la etajul 1 al clădirii se afla Curtea de Apel Economică. 

2 Cu excepția arhivei.

foto 6. Arhiva
foto 7. Sistem anti-incendiu și alarmă, în arhivă
foto 8. Arhiva
foto 9. Informație pentru justițiabili
foto 10. Birou pentru a face cunoștință cu materialele cauzei
foto 11. Spațiu pentru justițiabili (sediul bd. Ştefan cel Mare, 73)

6 9

7 10

8 11

Ca urmare a lichidării Curţii de Apel Economice, etajul 1 a fost ocupat de 
Curtea de Apel Chişinău. Clădirea mai este ocupată şi de alți chiriaşi, printre 
care Judecătoria comercială de circumscripție, amplasată la etajul 2.

Clădirea de pe Bd. Ştefan cel Mare este conectată la sistemul centralizat 
de canalizare și aprovizionare cu apă. Sistemul de țevi este cel iniţial, 
însă probleme majore nu au fost raportate. Sistemul electric este în 
stare nesatisfăcătoare, fiind necesară renovarea rețelei electrice din 
întreaga clădire. Au fost raportate probleme cu supra-sarcina și căderi de 
tensiune. În birouri corpurile de iluminat necesită a fi înlocuite. Sistemul 
de încălzire este în stare satisfăcătoare, însă necesită renovare. Instanța 
este asigurată cu necesarul de energie termică de la reţeaua municipală. 
Majoritatea ferestrelor exterioare au fost înlocuite în 2008. 

Curtea de Apel Chişinău



56

Interiorul clădirii la etajul 1 este în stare bună. Holul și spațiul de așteptare 
pentru justițiabili a fost renovat și amenajat cu mobilier. Mai multe 
birouri ale judecătorilor au fost renovate în anii 2006 - 2007 şi sunt în 
stare bună. Birourile şi sala de şedințe au fost dotate cu mobilier nou. WC-
ul este comun pentru personal și justițiabili. Serverul este instalat într-o 
încăpere aparte, însă nu dispune de sistem de aer condiționat. Un spațiu 
este ocupat de arhiva Curții de Apel Economice. Se planifică transferarea 
arhivei şi reconfigurarea spaţiului dat în sală de ședințe. Instituția dispune 
de o sală de ședințe în care își desfășoară activitatea cei 12 judecători a 
Curții de Apel Chişinău, cu sediul pe Bd. Ştefan cel Mare, 73. Se planifică 
amenajare unei săli de şedinţe la etajul 2. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost 
identificate 5 priorități în lucrările de reparație capitală pentru sediul din 
bd. Ştefan cel Mare, 73. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate 
în  20093 (sediul de pe Bd. Ştefan cel Mare, 73)

Priorități în lucrările 
de reparație capitală – anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Înlocuirea mecanismului de închidere a uşii pentru 
a permite evacuarea în caz de incendiu.

Nerealizat 

Renovarea coridoarelor şi WC-urilor. Realizat parțial
Analiza graficului utilizării sălilor de şedințe, pentru 
a stabili dacă acestea pot fi folosite de mai mulți 
judecători în vederea optimizării spațiului.

Planificat

Reconfigurarea spațiului cancelariei. Nerealizat
Crearea unei camere pentru serverul rețelei 
locale (LAN) care să se încuie şi să fie dotată cu 
aer condiționat.

Realizat parțial

Sursa : Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților în lucrările de reparație 
capitală în 2012 (sediul de pe Bd. Ştefan cel Mare, 73)

3  Prioritățile de reparație au fost stabilite pentru Curtea de Apel Economică, care în 
2009, ocupa spațiul dat.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală pentru sediul din str. 
Teilor, 4.

Tabelul 2. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în  2009
(sediul de pe str. Teilor, 4)

Priorități în lucrările 
de reparație capitală – anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Schimbarea ferestrelor şi a pervazurilor la etajele 
3 şi 4

Realizat 

Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor 
şi a luminilor semnalizatoare pentru evacuare în 
caz de urgență.

Realizat parțial

Repararea acoperişului care curge, precum şi a 
jgheaburilor şi burlanelor interioare.

Realizat

Reconfigurarea cancelariei pentru a construi 
un spațiu de recepție a publicului şi pentru a 
îmbunătăți aspectul intrării în clădire. 

Nerealizat

Renovarea birourilor, coridoarelor şi a altor 
încăperi după necesitate.

Realizat parțial

Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului 
rețelei locale (LAN).

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 2. Gradul de realizare a priorităților în lucrările de reparație 
capitală în 2012 (sediul de pe str. Teilor, 4)

Concluzii

•	 Curtea de Apel Chişinău este divizată în 2 sedii, str. Teilor, 4 și bd. 
Ştefan cel Mare, 73.

•	 În perioada 2009-2012 la Curtea de Apel Chişinău au fost 
realizate un șir de lucrări de renovare, care s-au focusat parțial pe 
recomandările din Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că, în ceea ce privește sediul de pe str. 
Teilor, 4, 50% din recomandările din Raportul privind evaluarea 
infrastructurii au fost realizate integral, 33% au fost realizate 
parțial, iar 17% din recomandări nu au fost realizate. În privința 
sediului de pe Bd. Ştefan cel Mare, 73, se poate conchide că, 20% 
din recomandările din Raportul privind evaluarea infrastructurii 
sunt planificate, 40% din recomandări au fost realizate parțial, iar 
40% nu au fost realizate.

Recomandări

•	 Identificarea posibilității de unificare a sediilor Curții de Apel 
Chișinău în vederea eficientizării activității instanței. 

Sediul pe str. Teilor, 4: 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor și a luminilor 

semnalizatoare de evacuare în caz de urgență. 
•	 Reconfigurarea cancelariei pentru a construi un spațiu de 

recepție a publicului şi pentru a îmbunătăți aspectul intrării în 
clădire.

•	 Renovarea birourilor, coridoarelor şi a altor încăperi după 
necesitate. 

Sediul de pe Bd. Ştefan cel Mare, 73: 
•	 Înlocuirea mecanismului de închidere a uşii pentru a 

permite evacuarea în caz de incendiu. 
•	 Renovarea rețelelor electrice. 
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2.1 PROgRAMuL IntegRAt 
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Curtea de Apel Chişinău utilizează PIGD începînd cu anul 2008. În octom-
brie 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Curții de Apel Chişinău au menționat probleme ce țin de 
aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD. 
Gestionarea resurselor umane prin intermediul PIGD este realizată de 
către consilierul preşedintelui, care înregistrează noii angajați ai instanței, 
atribuindu-le nume de utilizator, și parole.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este 
posibilă doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. 
După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei nu le scanează, din lipsa 
de timp.

Instanța beneficiază de serviciile prestate de o companie, care asigură 
mentenența echipamentului în instanță. Unele probleme de ordin tehnic 
sunt direcționate pentru soluționare către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute în termen 
rezonabil. Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților Curții de Apel 
Chişinău de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 3. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – 
Curtea de Apel Chişinău

Sugestii de modificare a PIGD
Mărirea vitezei PIGD.
Introducerea în listele extrase automat din PIGD a coloniței cu 
rezultatul ședinței.
Crearea posibilității salvării mai multor ședințe de judecată la 
aceeași oră.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
A șeDInŢeLOR De JuDeCAtă

Curtea de Apel Chişinău dispune de 14 săli de ședințe în care sunt instalate 
14 seturi de echipamente de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele sunt 
parțial înregistrate audio. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că în 
sediul de pe str. Teilor, 4, toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 
29 judecători și 13 săli de ședințe. O altă situație a fost constatată în sediul 
de pe Bd. Ştefan cel Mare, 73, unde 12 judecători beneficiază de o singură 
sală de ședințe. Şedințele de judecată au loc în birourile judecătorilor sau 
în anticamere. Se planifică crearea a încă 2 săli de şedinţe.

Aproximativ 75% din solicitările pentru înregistrarea ședinței de judecată 
au fost satisfăcute la sediul pe str. Teilor. Începînd cu anul 2009, cînd a 
fost instalat programul și echipamentul de înregistrare audio, în 100% 
din cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea ședinței, CD-urile au 
fost eliberate. În acest sens, consilierul președintelui ține un registru de 
evidență a CD-urilor eliberate. 

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată4, înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii şi plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
şedinţelor de judecată şi asigurarea transparenţei şi eficienţei activităţii 
instanţelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată sunt 
parțial folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Curții de Apel Chişinău țin de 
imposibilitatea audierii înregistrării audio, lipsa instruirilor și numărul 
mare de dosare, ce duce la lipsa timpului necesar pentru pregătirea și 
efectuarea înregistrării audio. Probleme raportate de altă natură țin de 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și 
electronic.

4 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

12

13 14

foto 12. Sală de ședințe 
foto 13. Sistem de înregistrare audio 
foto 14. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe
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2.3. 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 4. 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

-  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

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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItăŢI De eChIPAMent

Curtea de Apel Chişinău dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 5. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 2 -
Computere 163 56
Imprimante 52 53
Scanere 3 25
Seturi de înregistrare audio 13 15
Copiator (xerox) 3 2
Sisteme de aer condiţionat 19 14
Fax 2 5
UPS - 60

Sursa: Curtea de Apel Chişinău

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Curții de Apel Chişinău se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD.

•	 Angajații Curții de Apel Chişinău folosesc parțial sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Curții de Apel Chişinău sunt necesare 56 computere, 53 imprimante, 25 

scanere, 15 seturi de echipament de înregistrare audio, 2 copiatoare, 14 sisteme de aer condiționat, 5 fax-
uri și 60 UPS-uri.

•	 Curtea de Apel Chişinău utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 
completate cu informație de interes public despre activitatea Curții de Apel Chişinău. 

Recomandări

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM5.

5 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Curții de Apel Chișinău este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de procedură, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 3 este prezentată creşterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 3 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Curtea de Apel Chișinău s-a majorat din 2009 de la 17307 
dosare la 22669 dosare în 2011. 

figura 3. Tendinţa numărului total de dosare 
înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, s-a majorat de la 
13775 dosare în anul 2009 la 16653 dosare în anul 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendinţa numărului total de dosare 
examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Din Figura 5 reiese că numărul total de dosare civile examinate de Curtea 
de Apel Chișinău în prima instanță s-a majorat de la 3248 dosare civile în 
2009 la 3597 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în apel, 
de asemenea, s-a majorat de la 3225 dosare civile la 3641 dosare în 2011. 
Numărul dosarelor civile examinate în procedura de recurs a crescut de 
la 2321 dosare civile în 2009 la 2659 dosare în 2011. Numărul dosarelor 
civile examinate în procedura de revizuire nu s-a schimbat substanțial în 
perioada 2009-2011. 

figura 5. Tendinţa numărului total de dosare civile 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA CURȚII DE APEL ChIȘINĂU

Potrivit datelor prezentate în Figura 6, numărul total al dosarelor penale 
examinate în apel de Curtea de Apel Chișinău a scăzut de la 1200 dosare 
penale în 2009 la 1001 dosare în 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în procedura de recurs s-a majorat la Curtea de Apel Chișinău 
de la 2112 dosare penale în 2009 la 2675 dosare penale în 2011. 

figura 6. Tendinţa numărului total de dosare penale examinate 
în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

Din informația prezentată în Figura 7 reiese că Curtea de Apel Chișinău a 
examinat în procedura de recurs 1480 dosare contravenționale în 2009, 
cifra dată crescînd pînă la 2740 dosare contravenționale în 2011. 

figura 7. Tendinţa numărului total de dosare contravenționale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ
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Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Curtea de 
Apel Chișinău relevă o creştere a restanței la sfîrșit de an de la 2225 dosare 
restante în 2009 la 5149 dosare restante în 2011 (Figura 8). 

figura 8. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Curtea de Apel Chișinău a scăzut de la 
82,1% în anul 2009 la 76,4% în 2011. 

figura 9. Rata de soluționare a dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItăŢII 

Aparatul Curții de Apel Chişinău se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria şi arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiţiei, 
generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum şi alte lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţei.

Cancelaria Curții de Apel Chişinău se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 8 specialiști, care sunt responsabili pentru înregistrarea 
dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Curții de Apel Chişinău utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 6. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Chişinău6

Categoria registrului Denumirea registrului 
General 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire
3.	 Registrul de evidenţă a petițiilor
4.	 Registrul de evidenţă a CD-urilor eliberate cu înregistrarea audio
5.	 Registrul de evidenţă a dosarelor transmise instanţelor ierarhic superioare
6.	 Registrul de evidenţă a materialelor privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătorilor străini transmise judecătorilor pentru 

judecare în prima instanţă
7.	 Registrul de evidenţă a materialelor privind strămutarea

Civil 1.	 Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de apel și recurs 
2.	 Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ și în primă instanță
3.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii transmise spre executare
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de recurs
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de recurs împotriva hotărîrilor emise în primă instanță în contencios 

administrativ 
6.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de apel
7.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de revizuire
8.	 Registrul alfabetic al dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ 
9.	 Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță 
10.	Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în ordine de recurs 
11.	Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în ordine de apel
12.	Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de recurs 
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de apel 
3.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor
4.	 Registrul de evidenţă a materialelor privind eliberarea provizorie sub controlul judiciar.
5.	 Registrul de evidenţă a dosarelor penale transmise judecătorului pentru judecare în ordine de recurs.
6.	 Registrul de evidenţă a dosarelor penale transmise judecătorului pentru judecare în ordine de apel.
7.	 Registrul de evidenţă a materialelor privind eliberarea provizorie pe cauţiune a persoanelor deţinute
8.	 Registrul de evidenţă a demersurilor privind prelungirea termenului arestului la domiciliu
9.	 Registrul de evidență a materialelor privind acţiunile organelor de urmărire penală efectuate cu autorizaţia judecătorului de instrucţie
10.	Registrul de evidenţă a demersurilor privind prelungirea termenului arestului preventiv
11.	Registrul de evidenţă a materialelor privind modificarea măsurilor procesuale de constrîngere
12.	Registrul de evidenţă a demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit, învinuit a arestului preventiv
13.	Registrul de evidenţă a plîngerilor împotriva acţiunilor organului de urmărire penală
14.	Registrul de evidenţă a titlurilor executorii transmise spre executare
15.	Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidenţă a dosarelor contravenționale transmise judecătorului pentru judecare în ordine de recurs.
2.	 Registrul de evidenţă a dosarelor contravenţionale

Sursa: Specialiştii din cancelaria Curţii de Apel Chişinău

6 Registrele păstrate în cadrul sediului din str. Teilor, 4.
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Tabelul 7. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Chişinău7

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire
3.	 Registrul de evidenţă a dosarelor transmise instanţelor ierarhic superioare
4.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la judecătoria sectorului Centru, mun. Chişinău.
5.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la judecătoria sectorului Botanica, mun. Chişinău.
6.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la judecătoria sectorului Rîşcani, mun. Chişinău.
7.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău.
8.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău.
9.	 Registrul de evidenţă a dosarelor expediate la Centrul Naţional de Expertize Judiciare

Civil 1.	 Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de apel și recurs 
2.	 Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ și în primă instanță
3.	 Fișa acțiunilor

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație este introdusă de trei sau chiar patru ori 
în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 8. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria 
informației

Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4

Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță, Registrul 
de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ și în primă instanță

Numele 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine 
de contencios administrativ și în primă instanță

Datele de contact 
ale reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță
Datele de contact 
ale pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță

Categoria 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță, Registrul 
de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ și în primă instanță

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului 
în instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere judecătorilor a dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ și în 
primă instanță

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiştii din cancelaria Curţii de Apel Chişinău

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucţiune8.

Arhiva Curții de Apel Chişinău este amplasată în subsolul instanței, fiind amenajată eficient în 2 încăperi. Lipsesc indicatoare de direcționare a cetățenilor 
spre arhivă. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are dimensiuni adecvate, un regim de temperatură și umiditate adecvat. În arhivă este instalat un 
sistem anti-incendiu și un sistem de alarmă. Spațiul pentru păstrarea dosarelor este amenajat adecvat, însă, din motivul creșterii numărului de dosare, este 
necesar spațiu suplimentar. Dosarele sunt păstrate în mod ordonat. 

7  Sediul în bd. Ştefan cel Mare, 73, mun. Chișinău.
8 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

Concluzii

•	 Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Chișinău în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 30,9%. 

•	 Numărul total de dosare examinate la Curtea de Apel Chișinău în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 20,8%. 

•	 Numărul total de dosare civile examinate la Curtea de Apel 
Chișinău în perioada 2009-2011 în prima instanță s-a majorat cu 
349 dosare, în apel – s-a majorat cu 416 dosare, în recurs – s-a 
majorat cu 338 dosare și în revizuire – s-a majorat cu 37 dosare. 

•	 Numărul total de dosare penale examinate la Curtea de Apel 
Chișinău în perioada 2009-2011 în apel s-a micșorat cu 99 dosare 
și în recurs – s-a majorat cu 563 dosare. 

•	 Numărul total de dosare contravenționale examinate la Curtea 
de Apel Chișinău în perioada 2009-2011 în recurs s-a majorat cu 
1260 dosare. 

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 2924 
dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,7%.  

•	 Dublarea lucrului are loc dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electro-
nic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

foto 15. Cancelaria Penală
foto 16. Cancelaria Civilă
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La Curtea de Apel Chişinău activează 41 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul de angajați ai Curții de Apel Chișinău, cu 
excepția judecătorilor, constituie 96,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Curții de Apel Chişinău nu este prevăzută 
funcția de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane 
este realizat, în practică, de către preşedintele instanţei şi șeful direcției 
documentare. La Curtea de Apel Chişinău nu activează un specialist relații 
cu publicul, funcția dată fiind îndeplinită, după necesitate, de consilierul 
președintelui.

Pentru suplinirea vacanței unei funcții sunt selectate persoanele candidate 
care au depus cerere de angajare (fiind în așteptarea unei funcții vacante) 
sau de transfer din alte instanțe de judecată. Se formează o comisie de 
concurs pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice 
vacante. Se organizează o intervievare verbală. Președintele instanței 
decide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. 

Curtea de Apel Chişinău dispune de fișe de post pentru funcțiile de 
consilier al preşedintelui, consultant principal, consultant, şef direcție, șef 
secție, grefier, şef cancelarie, specialist, specialist coordonator, specialist 
principal, traducător, șef arhivă, șef expediţie și șofer.

Tabel 9. Schema de încadrare a Curții de Apel Chişinău

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

Judecător 41 1
Şef direcție 1 -
Consilier al președintelui 1 -
Consultant principal 5 -
Consultant 5 -
Grefier 41 -
Translator 4 -
Interpret 2 -
Şef secție 1 -
Specialist principal 6 -
Specialist coordonator 4 -
Specialist 6 -

Şef arhivă 1 -
Arhivar 1 -
Şef expediție 1 -
Expeditor 1 -
Şef serviciu multiplicare 1 -
Şef direcție 1 -
Şef serviciu auxiliar 1 -
Şofer 3 -
Muncitor 2 -
Telefonist 1 -
Iluminator 1 -
Îngrijitori încăperi 5,5 -
Curățători teritoriu 1 -
TOTAL 137,5 1

Sursa: Direcţia documentare a Curţii de Apel Chişinău

Curtea de Apel are un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și colaboratorilor instanței. Regulamentul stabileşte 
modul de activitate şi de organizare a muncii în judecătorie, drepturile şi 
obligaţiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaţilor, numiţi sau angajaţi în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanţei sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente şi efective a justiţiei.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011, toți judecătorii Curţii de Apel Chişinău au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
Curții de Apel Chişinău folosesc baza legislativă de pe pagina web a 
Ministerului Justiției, instanța nefiind abonată la vre-o bază de date 
legislativă privată. Din publicațiile la care este abonată Curtea de Apel 
Chişinău pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate 
şi audit, Dreptul, Jurnal de Chișinău, Dreptul Muncii, Timpul de dimineață 
și Кадры и заработная плата.

Colaboratorii Curții de Apel Chișinău au menționat că ultima dată au fost 
instruiți la INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne 
de instruire pentru angajați. Subiectele de instruire care prezintă interes 
pentru angajații Curții de Apel țin de utilizarea PIGD şi Femida - pentru 
grefieri şi administrarea paginii web - pentru specialist.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Curtea de Apel Chişinău 
este realizat de președinte și șeful direcției documentare. 

•	 Curtea de Apel nu dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Curtea de Apel nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Curtea de Apel nu dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea aces-
tuia. 

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a 
colaboratorilor Curții de Apel Chișinău, în vederea clarificării 
problemelor apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de 
serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Curtea de Apel Chişinău
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Cancelaria Curții de Apel Chișinău se află la etajul 1, aproape de intrare. 
Pe ușile birourilor judecătorilor nu sunt instalate plăci cu avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis, însă, accesul justițiabililor în 
birouri este restricționat de mecanismele cu cip instalate pe uși. La intrare 
în clădire este instalat un monitor pe care sunt afișate listele cauzelor 
examinate la Curtea de Apel Chișinău. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

- Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Curtea de Apel 
Chișinău nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în 
Word

- Programul de lucru al Curții de Apel Chișinău.

Luni, miercuri și vineri, părțile și alți participanți la proces se pot adresa 
la cancelaria Curții de Apel Chișinău pentru a primi copii de pe hotărîri. 
În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Avizarea cererii de către 
președintele Curții de Apel Chișinău nu este necesară. Uneori Justițiabilii 
nu achită taxa de stat, însă scriu plîngeri împotriva colaboratorilor din 
cancelarie pentru neeliberarea copiilor de pe hotărîri. De asemenea, 
părțile se pot adresa grefierilor sau judecătorilor pentru eliberarea copiei 
de pe hotărîre. Copia se eliberează în mod gratuit, în aceeași zi.

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită aviza-
rea președintelui instanței.

Recomandări

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu 
publicul.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, metoda de eliberare a copiilor de pe ho-
tărîri, anunț despre pagina web a Curții de Apel Chișinău, noutăți 
în sistemul judiciar etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat listele 
cauzelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 17. Panou de informații
foto 18. Monitor informativ pentru justițiabili 
foto 19. Panou de informații
foto 20. Panou de informații (sediul Ştefan ce Mare, 73)
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În fiecare an, la fel ca şi toate instanţele de judecată din Moldova, Curtea de 
Apel Chişinău elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieşind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primeşte plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiţiei. Ultimele sunt stabilite 
şi aprobate de comun cu Ministerul Finanţelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiţii capitale, mijloace fixe, reparaţii capi-

tale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanţă ca urmare a 
discuţiilor dintre DAJ şi instanţă. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenţi cu indexarea la rata inflaţiei prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operaţiuni, instanţa trebuie să propună proiectul de buget, 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Curții de Apel Chişinău este structurat în şase categorii de chel-
tuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuţii de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală achitate de patroni şi transferuri către 
populaţie;

•	 Cheltuieli pentru reparaţii – reparaţii curente şi capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

energia termică, apă şi canalizare şi salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiţii capitale;
•	 Cheltuieli operaţionale – restul cheltuielilor.9

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Curții de 
Apel Chişinău a cunoscut o evoluţie ascendentă de la circa 6,9 milioane lei 
în 2010 la circa 8,3 milioane lei planificaţi pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 14% față de anul 2010. Creşterea 
se datorează dublării mijloacelor financiare pentru reparaţii. La fel, s-au 
majorat mijloace financiare pentru plata serviciilor comunale cu 16% şi 
celor de personal cu 7%.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 7%. 
Majorarea se datorează planificării în creştere a mijloacelor financiare 
destinate cheltuielilor de personal cu 15% şi celor  operaţionale cu 14%.

9 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAŢIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaţionale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc;
•	 Paza interdepartamentală;
•	 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă.

figura 11. Structura cheltuielilor operaţionale 2010-2012

În anul 2010, circa 36% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru servicii de 
pază au constituit 29% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește 
plata serviciilor de telecomunicație și de poștă, pentru acoperirea acestor 
cheltuieli au fost utilizate 20% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. 
Ponderea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, 
materialelor și obiectelor de uz gospodăresc a înregistrat o diminuare cu 
6 puncte procentuale pînă la 30%. Ponderea cheltuielilor pentru serviciile 
de pază s-a redus cu 5 puncte procentuale. Cota cheltuielilor pentru plata 
serviciilor de telecomunicație și de poștă s-a reduc pînă la 18%.

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 75% din bugetul total al 
judecătoriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un şir de 
acte legislative şi normative, instanţa nu poate modifica salariile în funcţie 
de performanţă. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAŢIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaţionale, atît în valori 
nominale cît şi în valori reale au înregistrat o evoluţie descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaţionale s-au diminuat de la 965,4 mii 
lei la 924,8 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 4%), atunci în valori 
reale, ţinînd cont de rata inflaţiei (7% în anul 201110), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 10%. Raportînd 924,8 mii lei din anul 2011 la preţurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 864,3 mii lei. De aici şi rezultă 
că cheltuielile operaţionale în valori reale s-au diminuat cu 101,2 mii lei.

figura 10. Evoluţia cheltuielilor operaţionale

10  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 5,479,816 5,850,455 7% 6,747,500 15%
Reparații 21,394 592,705 2670% 61,300 -90%
Servicii comunale 401,042 465,385 16% 503,000 8%
Mijloace fixe 51,100 24,246 -53% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 965,414 924,758 -4% 1,058,500 14%

Total 6,918,766 7,857,549 14% 8,370,300 7%

Tabel 10. Structura bugetului Curții de Apel Chişinău pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 şi 2012 – formularele nr. 1 şi nr. 2 obţinute de la judecătorie
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Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 25% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
continuă reducere cu 5% față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă s-a majorat cu 4%;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de pază, acestea au fost pl-
anificate avînd o cotă de 19% din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAŢIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă. Astfel, dacă în anul 2010 numărul 
de dosare examinate a fost de 15261, atunci în anul 2011 a fost de 16653 
dosare examinate.

Raportînd cheltuielile operaţionale la numărul de dosare examinate, 
obţinem că în anul 2010 costul mediu operaţional al unui dosar examinat 
a constituit circa 63 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 56 lei (vezi 
graficul de mai jos).

figura 12. Analiza comparativă a costului mediu 
operaţional/dosar examinat pentru Curtea de Apel Chişinău

notă: Volumul bilei indică costul mediu operaţional per dosar examinat 
de instanţă.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au redus față de 2010, Curtea 
de Apel Chişinău a reușit să examineze un număr mai mare de dosare.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAŢIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: CuRteA De APeL ChIŞInău VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe ŢARă

Pentru a constata dacă 56 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puţin, este necesar de a efectua o comparaţie. În continuare se propune 
ca această comparaţie să fie efectuată faţă de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de ţară. Este important de menţionat că, la 
determinarea costului mediu ponderat pe ţară, au fost luate în calcul doar 
datele pentru instanţele de nivelul doi.

Figura 13. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Curtea de Apel Chişinău 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe ţară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Curtea de Apel Chişinău a fost inferior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de ţară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItăŢII

În cadrul Curții de Apel Chişinău evidenţa contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achiziţiile în cadrul instanţei se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – consilierul și contabilul-şef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziţii publice. Întrucît legislaţia privind achiziţiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puţin o dată la şase luni.

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale 
cît şi reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 
redus faţă de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operaţional mediu al unui dosar examinat 
a fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de ţară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare 
în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidenţa contabilă este automatizată.
•	 Toate achiziţiile publice se fac de instanţă neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziţii publice este insuficient pentru 

a face faţă necesităţilor.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procura-
rea acestui echipament poate ar necesita o investiţie imediată 
esenţială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va gen-
era mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, exclu-
derea necesităţii deplasării personalului la oficiul poştal pentru 
aplicarea manuală a timbrelor pe plic etc.

Curtea de Apel Chişinău
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CURTEA DE APEL 
BĂLŢI 

PREzENTARE GENERALĂ

Curtea de Apel Bălți este amplasată în orașul Bălți. Din circumscrip-
ția Curții de Apel Bălți fac parte judecătoriile conform anexei nr. 2 
la Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Curtea de Apel, conform schemei de încadrare, dispune de 22 jude-
cători. Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, consti-
tuie 70 persoane. La Curtea de Apel Bălți nu există un specialist în 
resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte, consilierul președintelui și șef al cancelariei. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale în valori nominale s-au majorat față de 2010, pe 
cînd în valori reale, acestea s-au redus. În anul 2011, costul mediu 
operațional per dosar examinat s-a redus față de anul precedent 
dar a fost superior costului mediu ponderat al dosarului examinat 
la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Curtea de Apel Bălți are suprafața de 1089,4 
m² și este împărțită în 3 etaje. Clădirea Curții de Apel este într-o sta-
re bună. Fațada clădirii și acoperișul sunt în stare bună. Interioarele 
necesită renovare. Se planifică crearea unei săli de ședințe și finisa-
rea lucrărilor de reparație capitală a clădirii anexe.

mun. Bălți , str. Ştefan cel Mare, 54

Data vizitei: 12 iunie 2012

Angajații Curții de Apel Bălți folosesc versiunea 2 a PIGD, care a fost 
instalată în 2011. Viteza redusă de funcționare a PIGD și repartiza-
rea inechitabilă au fost menționate de către angajații Curții de Apel 
Bălți drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

În timpul vizitei de documentare s-a menționat că toate ședințele 
de judecată au loc în sălile de ședințe, deși instanța dispune de 5 
săli pentru 20 judecători. Angajații Curții de Apel Bălți înregistrează 
audio toate ședințele care au loc în cele 5 săli de ședințe dotate cu 
echipament de înregistrare audio. 

Specialiștii din cadrul Curții de Apel Bălți țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.

Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Bălți a cres-
cut în perioada 2009-2011 cu 1199 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate s-a majorat în aceeași perioadă cu 976 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 83,4%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis. 

Pagina web a Curții de Apel Bălți este actualizată periodic, meniurile 
fiind completate cu informație de interes public.
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1.1. eVALuARe

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară a fost curățită și parțial renovată.

Alimentare cu apă 2 Instanța dispune atît de sistem de alimentare cu apă centralizată, cît și de apa 
pompată de la fîntîna din curtea instanței. 

Alimentare cu energie electrică 3 Rețeaua electrică a fost renovată în anul 2010. Careva probleme nu au fost 
raportate. S-a menționat despre necesitatea schimbării corpurilor de iluminat.

Sistem de canalizare 2 În anul 2003 a fost schimbat sistemul de țevi. Probleme nu au fost raportate.

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. În anul 2005 au fost procurate 2 
cazane. În subsolul instanței au fost schimbate toate țevile ce țin de sistemul 
de încălzire.

Sistem anti-incendiu 1 În anul 2012 a fost instalat sistem anti-incendiu în întreaga clădire (birouri, 
coridoare și sălile de ședințe).

Acoperiș 1 Structura acoperișului este solidă, fiind din țiglă metalică.

Interior 3 În birouri au fost efectuate lucrări de reparație în anii 2006-2007. Sunt 
necesare lucrări de renovare a spațiului pentru justițiabili și schimbarea ușilor.

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare
foto 1. Fațada instanței
foto 2. Intrarea din spate a instanței
foto 3. Clădirea - anexă
foto 4. Detector de metale
foto 5. Sală de ședințe
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 I. INfRASTRUCTURA 
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Curtea de Apel Bălți în luna iunie 2012. 

Clădirea Curții de Apel Bălți are o suprafață de 1089,4 m² și 3 etaje. Sunt 
46 spații de oficiu, 6 spații publice și 5 săli de ședințe. 

Curtea de Apel Bălți beneficiază de serviciile de pază asigurate de efectivul 
Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne a RM, în număr 
de 4 persoane, care asigură paza pe timp de zi și noapte. La intrare în 
clădire este instalat un detector de metale. De asemenea este instalat 
sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV) pentru a monitoriza 
intrarea.

Curtea de Apel Bălți dispune de trei clădiri adiacente. Clădirea principală 
a fost construită în anul 1962, fiind proiectată inițial ca spital. Începînd 
cu 1996, clădirea este sediul Curții de Apel Bălți. Instanța dispune și de 
o anexă cu un singur etaj. La data vizitei de documentare, anexa era în 
proces de reparație capitală. Cele două clădiri sunt unite printr-un coridor. 
Instanța dispune și de o clădire separată unde se află celulele pentru 
deținuți.

Fațada instanței este în stare satisfăcătoare. Intrarea din față se află într-o 
stare bună, fără probleme majore. 

Curtea de Apel dispune de un sistem de canalizare și aprovizionare cu 
apă centralizat. Sistemul de țevi a fost renovat în anul 2003. În curte 
este o fîntînă din care este pompată apa. Sistemul electric este în stare 
satisfăcătoare, rețeaua a fost renovată în anul 2010. Probleme cu supra-
sarcina sau căderi de tensiune nu au fost raportate. S-a menționat despre 
necesitatea înlocuirii corpurilor de iluminat cu unele noi și moderne, cu un 
consum mai mic a energiei electrice. Rețeaua electrică din clădirea anexă 
este în proces de renovare integrală. 

Sistemul de încălzire în clădirea principală este în stare bună. În anul 
2005 au fost procurate 2 cazane, care asigură instanța cu necesarul de 
energie termică. Deservirea și profilactica acestora se efectuează anual. 
Se planifică schimbarea caloriferelor, în vederea economisirii agentului 
termic. În subsolul instanței au fost schimbate toate țevile ce țin de 
încălzire. În clădirea-anexă, rețeaua de încălzire este în proces de instalare, 
fiind renovată integral. 

Arhiva este aranjată eficient în două încăperi de la etajul 2. La data 
vizitei de documentare cancelaria civilă era divizată temporar în 3 spații, 
amplasate la etajul 1, 2 și 3. Anterior, cancelaria era amplasată în anexa, 
care la data vizitei de documentare era în proces de renovare.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare satisfăcătoare. Etajul a fost 
renovat, au fost reparate podelele, pereții și montat tavanul suspendat. 
Este necesar mobilier nou pentru spațiul pentru justițiabili și birouri. 

foto 6.  Sistem anti-incendiu
foto 7.  Spațiu public 
foto 8.  Tavane la CA Bălți
foto 9.  Scările din interiorul clădirii
foto 10. Lucrări de reparație în anexă
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foto 11. Server
foto 12. Fisuri în pereți
foto 13. Celulă pentru deținuți
foto 14. Celule pentru deținuți 
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Accesul la etajele 2 și 3 este restricționat printr-un sistem de securitate 
cu carduri electronice. Ușile necesită a fi schimbate. WC-ul este în stare 
bună. Sălile de ședințe sunt în stare bună. 

Toate birourile de la etajul 2 sunt în stare bună. Rețeaua electrică a fost 
renovată. Corpurile de iluminat necesită a fi schimbate. Ușile sunt de tip 
vechi și trebuie schimbate. Toate birourile judecătorilor sunt dotate cu 
aer condiționat. Coridorul principal și spațiul central nu au fost renovate 
și sunt într-o stare mai puțin bună. Lifturile nu funcționează și au fost 
închise. WC-urile sunt în stare bună. Arhiva este amenajată eficient în 2 
spații. Anterior, arhiva se afla în anexă, care la data vizitei de documentare 
se afla în proces de renovare. Încăperea, unde temporar se află arhiva, 
este în stare tehnică bună, însă, lipsește un sistem de ventilare. Dosarele 
sunt aranjate ordonat. Cancelaria civilă, de asemenea, se află temporar la 
etajul 2.

Starea interioarelor de la etajul 3 este similară celor de la etajul 2. Birourile 
sunt în stare bună. Coridorul trebuie să fie reparat. Corpurile de iluminat 
și ușile trebuie schimbate. WC-urile sunt în stare bună. Cancelaria penală 
este transferată temporar la etajul 3.

Sunt instalate sisteme de detectare a incendiului, însă lipsesc lumini 
semnalizatoare în caz de urgență.

Spațiul funcțional al Curții de Apel Bălți este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Accesul la birourile de la etajele 2 și 3, destinate 
angajaților instanței, este interzis persoanelor neautorizate. Instanța 
dispune de o intrare separată pentru aducerea deținuților și un spațiu 
separat pentru ei. De asemenea, deținuții dispun de un bloc sanitar 
aparte. Deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din spate a 
clădirii și coridorul public. La data vizitei de documentare se efectuau 
lucrări de reparație capitală a clădirii anexă. În cadrul anexei se planifică 
amenajarea unei săli de conferințe, a biroului pentru audierea minorilor 
participanți în proces și a martorilor anonimi. De asemenea, se planifică 
amplasarea în clădirea-anexă a cancelariei, arhivei și a birourilor pentru 
personal. Instituția dispune de 5 săli de ședințe în care își desfășoară 
activitatea cei 22 judecători ai Curții de Apel Bălți. Se planifică amenajarea 
celei de-a șasea săli de ședințe la etajul 1. Toate sălile de ședințe sunt 
amplasate la etajul 1.

Curtea de Apel Bălți dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică finisarea reparației clădirii – anexă, cu reconfigurarea spațiului 
și reamplasarea arhivei și cancelariei. Se preconizează reparația spațiului 
pentru deținuți, care este în stare nesatisfăcătoare.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost 
identificate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. Două din 
recomandări au fost realizate integral, două recomandări au fost realizate 
parțial, o recomandare fiind planificată spre realizare. Astfel, a fost creat 
un birou pentru avocați pentru a face cunoștință cu materialele cauzei. 
Camera serverului rețelei locale a fost dotată cu aer condiționat. 

Curtea de Apel bălți
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figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Curtea de Apel Bălți au fost realizate un 
șir de lucrări de renovare.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 60% din recomandările din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 20% 
din recomandări au fost realizate parțial și 20% din recomandări 
sunt planificate. 

Recomandări

•	 Renovarea celulelor pentru deținuți.
•	 Reamplasarea cancelariei și a recepției la etajul 1, lîngă intrarea 

principală, fiind facilitat accesul publicului la informație.
•	 Reamplasarea arhivei.
•	 Renovarea finisajelor interioare acolo unde este necesar.
•	 Schimbarea corpurilor de iluminat și a ușilor, unde este necesar.

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 2008 Etapa de realizare – anul 2012
Mutarea arhivelor şi cancelariilor din anexă în clădirea principală Realizat parţial2

Crearea unui spațiu de recepție a publicului şi a unui birou de examinare a dosarelor la etajul 1 al clădirii principale Realizat parțial
Analizarea celei mai cost-eficiente opțiuni de mărire a spațiului disponibil fie prin repararea construcțiilor adiacente 
existente, fi prin construcția unei noi extensii

Realizat

Construcția unor săli suplimentare de şedințe Planificat
Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului rețelei locale (LAN) Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009 

2 După finisarea lucrărilor de reparație, se planifică transferarea cancelariei și arhivei în clădirea-anexă.
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70

2.1. PROgRAMuL IntegRAt 
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Curtea de Apel Bălți utilizează PIGD începînd cu anul 2008. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD în anul 2011.

Angajații Curții de Apel Bălți au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD, 
repartizarea inechitabilă și dificultăți în utilizarea instrumentului de 
căutare a PIGD. Gestionarea resurselor umane prin intermediul PIGD este 
realizată de către consultant, care îndeplinește funcțiile specialistului în 
tehnologii informaționale.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul 
următor: dosarele în primă instanță - cererea de chemare în judecată, 
dosarele în a doua instanță– hotărîrea atacată și cererea de apel sau 
recurs.

Instanța dispune de un specialist în tehnologii informaționale, care, 
potrivit statelor de personal, este consultant. Unele probleme de ordin 
tehnic sunt soluționate de CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, 
fiind redirecționați de la un operator la altul, fapt ce reprezintă atît 
o pierdere de timp, cît și generează cheltuieli suplimentare pentru 
convorbirile telefonice. De asemenea, s-a indicat un cost nemotivat de 
ridicat al lucrărilor prestate. S-a menționat că 2 computere defectate 
timp de 6 luni nu au fost luate pentru reparație de către CTS. Se dorește 
operativitate în soluționarea problemelor și ridicarea calității lucrărilor. 
Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților Curții de Apel Bălți de 
serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 1 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Curtea de Apel Bălți 

Sugestii de modificare a PIGD
Mărirea vitezei PIGD.
Introducerea în fișa acțiunilor din PIGD a informației conținute în 
fișa acțiunilor pe suport de hîrtie.
Introducerea gradelor de complexitate pentru repartizarea aleatorie 
a cauzelor.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Curtea de Apel Bălți dispune de 5 săli de ședințe în care sunt instalate 5 
seturi de echipamente de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Toate ședințele 
sunt înregistrate audio. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că 
toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 22 judecători care la 
moment activează în instanță și 5 săli de ședințe. Se planifică crearea unei 
noi săli de ședințe.

Solicitări pentru înregistrarea ședinței de judecată nu au fost făcute, 
deoarece la deschiderea ședinței se anunță despre înregistrarea audio 
a ședinței. Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și 
echipamentul de înregistrare audio, în 100% din cazuri de solicitare a CD-
lui cu înregistrarea ședinței, CD-urile au fost eliberate. În cancelarie a fost 
creat un registru pentru ținerea evidenței CD-urilor eliberate.

În sălile de ședințe sunt instalate plăci cu inscripția că ședințele de judecată 
sunt înregistrate audio.

Regulamentul pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judeca-
tă2, are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de 
judecată sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corecti-
tudinea procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Curții de Apel 
Bălți țin de viteza redusă de salvare a înregistrării audio și înscrierea in-
completă a ședințelor pe CD. Probleme raportate de altă natură țin de 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu – pe suport de hîrtie și 
electronic.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 15. Cancelaria
foto 16. Birou pentru grefieri
foto 17. Sală de ședințe 
foto 18. Sală de ședințe 
foto 19. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe
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2.3. PAgInA web A CuRțII De APeL băLțI

Curtea de Apel Bălți dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Curtea de Apel Bălți 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 Bălți și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Curții de Apel Bălți

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 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
	Şoldănești
	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
	Şoldănești
	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
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•	 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

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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu informație de interes 
public despre activitatea Curții de Apel Bălți. Se recomandă reconfigurarea tabelului cu lista administratorilor și 
înlocuirea link-urilor care generează eroare cu link-uri funcționale. În unele meniuri informația plasată este învechită, 
datînd cu anii 2009 și 2010. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Curtea de Apel Bălți dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 74 9
Monitor 2 -
Imprimante 55 31
Scaner 4 10
Seturi de înregistrare audio 5 2
Copiator (Xerox) 3 2
Sisteme de aer condiționat 29 -
Fax 1 -
UPS 77 18
UPS pentru server - 1
Telefon 42 -
Căști 37 69
Router 1 -
Proiector 1 -
TV + DVD 2 -

Sursa: Curtea de Apel Bălți

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD, angajații Curții de Apel Bălți se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD și repartizării inechitabile a dosarelor.

•	 Angajații Curții de Apel Bălți folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Curții de Apel Bălți sunt necesare 9 computere, 31 imprimante, 10 scanere, 

2 seturi de echipament de înregistrare audio, 2 copiatoare (Xerox), 18 UPS, 1 UPS pentru server și 69 seturi 
de căști. 

•	 Curtea de Apel Bălți utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 
completate cu informație de interes public despre activitatea Curții de Apel Bălți. 

Recomandări

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Reconfigurarea tabelelor cu lista administratorilor de pe pagina web.
•	 Actualizarea informației de interes public plasate pe pagina web în vederea eliminării informației învechite. 

3 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Curții de Apel Bălți este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de procedură, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Curtea de Apel Bălți s-a majorat din 2009 de la 4478 dosare 
la 5677 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, s-a majorat de la 
3330 dosare în anul 2009 la 4306 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Din Figura 4 reiese că numărul total de dosare civile examinate la Curtea 
de Apel Bălți în prima instanță s-a majorat de la 203 dosare civile în 2009 
la 242 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în apel, de 
asemenea, s-a majorat de la 1154 dosare civile la 1471 dosare în 2011. 
Numărul dosarelor civile examinate în procedura de recurs a crescut de 
la 619 dosare civile în 2009 la 799 dosare în 2011. Numărul dosarelor 
civile examinate în procedura de revizuire nu s-a schimbat substanțial în 
perioada 2009-2011. 

 figura 4. Tendința numărului total de dosare civile 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

 Sursa: DAJ

Potrivit datelor prezentate în Figura 5, numărul total al dosarelor penale 
examinate în apel la Curtea de Apel Bălți a scăzut de la 440 dosare penale 
în 2009 la 420 dosare în 2011. Numărul dosarelor penale examinate în 
procedura de recurs s-a majorat la Curtea de Apel Bălți de la 606 dosare 
penale în 2009 la 762 dosare penale în 2011. 

 figura 5. Tendința numărului total de dosare penale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

Din informația prezentată în Figura 6 reiese că Curtea de Apel Bălți a 
examinat în procedura de recurs 253 dosare contravenționale în 2009, 
cifra dată crescînd pînă la 564 dosare contravenționale în 2011. 

figura 6. Tendința numărului total de dosare contravenționale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA CURȚII DE APEL BĂLȚI
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Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Curtea de 
Apel Bălți relevă o creștere a restanței de la sfîrșit de an de la 821 dosare 
restante în 2009 la 855 dosare restante în 2011 (Figura 7). 

figura 7. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Curtea de Apel Bălți a crescut de la 
80,2% în anul 2009 la 83,4% în 2011 (Figura 8). 

figura 8. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

Sursa: DAJ

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Curții de Apel Bălți se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, 
generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria generală a Curții de Apel Bălți se află la etajul 1, cancelaria civilă la etajul 2, iar cancelaria penală la etajul 3. În cancelarie activează 10 specialiști, 
care sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Curții de Apel Bălți utilizează în activitatea sa următoarele registre: 
Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Bălți

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul de evidenţă a petițiilor
4. Registrul de evidenţă a CD-urilor cu înregistrarea audio, eliberate părților
5. Registrul de transmitere a dosarelor la secția expediție
6. Registrul de evidență a dosarelor parvenite din judecătorii (expediția)

Civil 1. Registrul de evidență a dosarelor economice parvenite din judecătorii (expediția economică)
2. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de recurs împotriva hotărîrilor, sentinţelor şi încheierilor pentru 

care nu este prevăzută calea apelului, pentru cauze de contencios administrativ
3. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de recurs pentru cauze civile 
4. Registrul alfabetic al dosarelor de civile privind strămutarea, abținerea, recuzarea
5. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de revizuire
6. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în ordine de apel 
7. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ 
8. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în prima instanță 
9. Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în ordine de revizuire
10. Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în prima instanță
11. Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în ordine de recurs 
12. Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în ordine de apel
13. Registrul de repartizare a dosarelor civile examinate în ordine de recurs împotriva hotărîrilor emise în primă instanță în 

contencios administrativ 
14. Registrul de repartizare a dosarelor civile examinate în ordine de recurs
15. Registrul de repartizare a dosarelor civile examinate în ordine de revizuire
16. Registrul de repartizare a cererilor examinate în ordine de contencios administrativ
17. Registrul de repartizare a cererilor examinate în prima instanță cu indicii
18. Registrul de repartizare a dosarelor în ordine de apel 
19. Registrul de repartizare a dosarelor economice parvenite din judecătorii
20. Registrul de repartizare a dosarelor civile parvenite din judecătorii
21. Registrul de repartizare a dosarelor privind strămutarea, abținerea, recuzarea 
22. Registrul de repartizare a dosarelor economice examinate în ordine de revizuire 
23. Registrul de repartizare a dosarelor economice examinate în prima instanță
24. Registrul de repartizare a dosarelor economice examinate în ordine de recurs 
25. Registrul de repartizare a dosarelor economice examinate în ordine de apel 
26. Fișa acțiunilor

Penal 1. Registrul alfabetic al dosarelor penale examinate în ordine de recurs împotriva mandatelor de arest
2. Registrul de evidență a demersurilor de prelungire a arestului în cadrul examinării dosarului în ordine de recurs 
3. Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de recurs și revizuire 
4. Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de apel 
5. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale examinate în ordine de recurs

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Bălți

Curtea de Apel bălți



75

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport 
de hîrtie și electronic. Aceeași informație este introdusă de trei sau chiar 
patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul 
înregistrării unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria 
informației

Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4

Numărul manual 
al dosarului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul corespondenței de 
intrare, Registrul alfabetic al 
dosarelor civile, Registrul de 
repartizare a dosarelor civile

Numele 
reclamantului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul alfabetic al dosarelor 
civile, Registrul de repartizare a 
dosarelor civile

Datele de 
contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul alfabetic al dosarelor 
civile, Registrul de repartizare a 
dosarelor civile

Datele de 
contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul alfabetic al dosarelor 
civile

Categoria 
dosarului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul alfabetic al dosarelor 
civile

Taxa de stat PIGD Fișa 
acțiunilor

Mișcarea 
dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de repartizare a 
dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa 
acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Bălți

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune4.

Arhiva Curții de Apel Bălți este amplasată la etajul 2 al clădirii, fiind 
amenajată eficient în două spații. Lipsesc indicatoare de direcționare a 
cetățenilor spre arhivă. Încăperile pentru păstrarea dosarelor în arhivă 
au dimensiuni adecvate, un regim de temperatură și umeditate adecvat. 
Spațiul pentru amenajarea dosarelor este suficient. Dosarele sunt păstrate 
în mod ordonat. Starea tehnică a încăperii pentru arhivă este bună. În 
arhivă nu este sistem de ventilare. 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

Concluzii

•	 Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Bălți în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 26,8%. 

•	 Numărul total de dosare examinate la Curtea de Apel Bălți în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 29,3%. 

•	 Numărul total de dosare civile examinate la Curtea de Apel Bălți 
în perioada 2009-2011 în prima instanță s-a majorat cu 39 dosare, 
în apel – s-a majorat cu 317 dosare, în recurs – s-a majorat cu 180 
dosare și în revizuire – s-a micșorat cu 11 dosare. 

•	 Numărul total de dosare penale examinate la Curtea de Apel 
Bălți în perioada 2009-2011 în apel s-a micșorat cu 20 dosare și în 
recurs – s-a majorat cu 156 dosare. 

•	 Numărul total de dosare contravenționale examinate la Curtea 
de Apel Bălți în perioada 2009-2011 în recurs s-a majorat cu 311 
dosare. 

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 34 
dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 
cu 3,2%.  

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic.

20

21 22

foto 20. Cancelaria
foto 21. Arhiva
foto 22. Arhiva
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La Curtea de Apel Bălți activează 22 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, 
constituie 70 persoane. 

În schema de încadrare a Curții de Apel Bălți nu este prevăzută funcția de 
specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este realizat, 
în practică, de către președintele instanței, consilierul președintelui 
și șeful cancelariei. Consilierul președintelui este responsabil pentru 
întocmirea fișelor de post și structurii personalului, iar șef al cancelariei 
este responsabil de ținerea carnetelor de muncă și evaluarea personalului.

La Curtea de Apel Bălți activează un specialist relații cu publicul, în 
atribuțiile căruia intră asigurarea informării publicului despre activitățile 
instanței, promovarea și menținerea imaginii pozitive a instanței, 
analiza atitudinii și percepției publicului față de instanța judecătorească, 
asigurarea afișării informației cu privire la cauzele numite spre examinare 
pe panoul de informații și plasarea informației pe pagina web a instanței.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în Monitorul 
Oficial și pe pagina web a instanței. Se formează o comisie de concurs 
pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. 
Se organizează o intervievare verbală și scrisă. De asemenea, sunt 
supuse testării rapiditatea dactilografierii și cunoștințele de utilizare a 
computerului. Consilierul președintelui a explicat că, în unele cazuri, din 
lipsă de grefieri, procedura de angajare poate fi simplificată. Președintele 
instanței decide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. 

Curtea de Apel Bălți dispune de fișe de post pentru funcțiile de președinte 
al instanței, vice-președinte, judecător, consilier al președintelui, șef 
de secție, specialist secția generalizare, șef arhivă, grefier, translator, 
specialist cancelarie, specialist coordonator pentru serviciul relații cu 
publicul, curățător teritoriu, electrician, operator în sala cu cazan.

Tabel 7. Schema de încadrare a Curții de Apel Bălți

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 22 -
2. Şef direcție 1 -
3. Consilier al președintelui 1 -
4. Consultant principal 5 -
5. Consultant 2 -
6. Grefier 20 -
7. Translator 4 -
8. Şef secție 1 -
9. Specialist principal 5 -
10. Specialist coordonator pentru 

serviciul relații cu publicul
1 1

11. Specialist 5 -
12. Şef arhivă 1 -

IV. RESURSELE UMANE ALE CURȚII DE APEL BĂLȚI

13. Şef expediție 1 -
14. Expeditor 1 -
15. Şef serviciu multiplicare 1 -
16. Şef direcție 1 -
17. Şef serviciu auxiliar 1 -
18. Şofer 2 -
19. Portar 1 -
20. Muncitor 2 -
21. Operator în sala cu cazane 2 -
22. Iluminator 1 -
23. Telefonist 1 -
24. Îngrijitori încăperi 9 -
25. Curățători teritoriu 1 -

TOTAL 92 1

Sursa: Contabilitatea Curții de Apel Bălți

Curtea de Apel are un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011, toți judecătorii Curții de Apel Bălți au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
Curții de Apel Bălți folosesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului 
Justiției, instanța nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. 
Din publicațiile la care este abonată Curtea de Apel Bălți pot fi menționate 
Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Dreptul, Timpul, 
Jurnal de Chișinău, Revista Națională, Кадры и заработная плата și 
Бухгалтерские и налоговые консультаций.

Colaboratorii Curții de Apel Bălți au menționat că ultima dată au fost 
instruiți la INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne 
de instruire pentru angajați. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Curtea de Apel Bălți 
este realizat de președinte, consilierul președintelui și șeful 
cancelariei. 

•	 Curtea de Apel dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Curtea de Apel nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Curtea de Apel nu dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne 
a colaboratorilor Curții de Apel Bălți, în vederea clarificării 
problemelor apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de 
serviciu. 

Curtea de Apel bălți
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V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

La Curtea de Apel Bălți lipsește un ghișeu sau un birou de informații care 
ar fi amplasat la intrare în instanță. Biroul specialistului relații cu publicul 
se află la etajul 1. La intrare în instanță lipsesc indicatoare de direcționare 
a cetățenilor spre specialistul relații cu publicul, cancelarie și arhivă. La 
etajul 1 este instalat un telefon și este afișată lista grefierilor. Justițiabilii pot 
contacta grefierii pentru a primi informația necesară. Pe ușa care separă 
etajele 2 și 3 de etajul 1 este plasat avertismentul că accesul persoanelor 
neautorizate în birourile de la etajele 2 și 3 este interzis.  La Curtea de Apel 
Bălți este instalat un info-chioșc electronic care oferă informații publice și 
livrează informația direct, fără intervenția funcționarilor publici. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Curtea de Apel Bălţi 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Programul de lucru al Curții de Apel Bălţi
-	 Reguli de conduită a justiţiabililor şi ale altor persoane în instanţa 

judecătorească
-	 Informații privind taxa de stat
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incendiu
-	 Poster cu convenția CEDO
-	 Ordin pentru interzicerea accesului părților și reprezentanților 

acestora în birourile judecătorilor în afara ședințelor de judecată.

În orice zi a săptămînii, părțile și alți participanți la proces se pot adresa la 
cancelaria Curții de Apel Bălți pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest 
scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit 
cererea la președintele Curții de Apel Bălți spre avizare. Dacă cererea este 
avizată, persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Cu 
confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la cancelarie sau 
arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Dacă persoanele care 
solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia se eliberează 
în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul general de 
eliberare a copiei este de 3 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public, însă există un 
info-chioșc care oferă informație justițiabililor fără intervenția 
funcționarilor din cadrul instanței. 

•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu 
publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea 
copiilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a 
specialiștilor din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Curții de Apel 
Bălți, noutăți în sistemul judiciar etc.
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foto 23. Listele cauzelor puse pe rol
foto 24. Panou de informații
foto 25. Info-chioșc
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Curtea 
de Apel Bălți elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul CA Bălți este structurat în șase categorii de cheltuieli după cum 
urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență 
medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gaz natural, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul CA Bălți a 
cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 5,1 milioane lei în 2010 la circa 
7,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a redus cu 3% față de anul 2010. Reducerea se 
datorează diminuării cheltuielilor pentru reparații. În anul 2010, instanța a 
beneficiat de reparații capitale care au fost lipsă în anul 2011. În rest, toate 
categoriile de cheltuieli au înregistrat o creștere, cea mai mare fiind pentru 
procurarea mijloacelor fixe (51%) urmate de servicii comunale (35%).

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 54%. 
Ca și în anul 2010, în anul 2012 CA Bălți va beneficia de reparații capitale 
care au și influențat creșterea bugetului.

5 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de 
transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, for-
marea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și 
de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării.

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al instanței. 
Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative 
și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de performan-
ță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau reco-
mandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nomina-
le, s-au majorat de la 691,1 mii în anul 2010 la 726,4 mii în anul 2011, 
creșterea fiind de 5%. În același timp pentru anul 2011, Indicele Prețului 
de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de anul precedent6. Astfel, 
rata de creștere a cheltuielilor operaționale este sub nivelul ratei inflației 
ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile operaționale s-au re-
dus. Raportînd 726,4 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, aces-
tea se echivalează cu circa 678,8 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 12,3 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

Tabel 8. Structura bugetului CA Bălți pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul 
precedent Suma Creșterea față de anul 

precedent
Personal 3,584,655 3,762,151 5% 4,313,800 15%
Reparații 518,513 21,340 -96% 2,216,700 10288%
Servicii comunale 233,926 314,756 35% 413,300 31%
Mijloace fixe 100,100 151,112 51% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 691,070 726,353 5% 742,800 2%

Total 5,128,264 4,975,712 -3% 7,686,600 54%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la CA Bălți

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

Figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011, ponderea cheltuielilor pentru rechi-
zite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc, în totalul cheltuieli-
lor operaționale, s-a redus la 25% de la 42% înregistrate în 2010. Cu 5% s-a 
majorat cota cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și de poștă. 
La fel, o majorare, dar neesențială, a avut cota cheltuielilor pentru servicii 
de transport (cu 1%).

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale rămîne neschimba-
tă față de anul precedent. Astfel, cota cheltuielilor pentru rechizite de bi-
rou, materiale și obiecte de uz gospodăresc deține întîietate cu 34%, fiind 
urmată de cheltuielile pentru serviciile de telecomunicație și de poștă cu 
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23%. În ce privește cota cheltuielilor pentru servicii de transport, aceasta 
se va majora cu 2% față de 2011.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor sunt destinate 
procurării timbrelor și efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin majorarea 
numărului de dosare examinate de la 3987 la 4306 (cu 319 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 173 lei, pe cînd în anul 2011 acesta a fost de 169 lei (vezi 
graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru CA Bălți

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: CA băLțI VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 169 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare, se pro-
pune ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponde-
rat al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că, 
la determinarea costului mediu ponderat pe țară, au fost luate în calcul 
doar datele pentru instanțele de nivelul doi.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu per dosar examinat 
pentru CA Bălți vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în CA 
Bălți a fost superior costului mediu ponderat per dosar examinat la nivel 
de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul CA Bălți evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – consilierul și contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale în valori reale s-au redus.
•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 

redus puțin față de anul 2010.
•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 

fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd în acest scop un 

specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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CURTEA DE APEL
BENDER

PREzENTARE GENERALĂ

Curtea de Apel Bender este amplasată în orașul Căușeni. Din circumscripția 
Curții de Apel Bender fac parte judecătoriile Bender, Căușeni, Anenii Noi, 
Ştefan Vodă, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița și Grigoriopol conform Legii nr. 514 
din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Curtea de Apel Bender, conform schemei de încadrare, dispune de 10 
judecători. Numărul total de angajați ai Curții de Apel Bender, cu excepția 
judecătorilor, constituie 37,5 unități de personal.  

În schema de încadrare a Curții de Apel nu este prevăzută funcția de 
specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către consilierul președintelui Curții de Apel Bender 
și specialiștii din Direcția documentare.

La Curtea de Apel Bender responsabil de relațiile cu mass-media este 
președintele instanței. Atribuțiile specialistului în relații cu publicul, care 
are obligația de a informa publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii, sunt exercitate de șeful Direcției Documentare. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile publice 
se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în procurări. În 
2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor operaționale 
atît în valori nominale cît și în valori reale s-au redus față de anul 2010. În 
anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat s-a redus față de 
anul precedent, dar a fost superior costului mediu ponderat al dosarului 
examinat la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea 
VI).

Clădirea Curții de Apel Bender are o suprafață de 1030 m2. Instanța este 
construită în 2 nivele. Sunt 17 spații de oficiu, 1 spațiu public și 4 săli de 
ședințe, dintre care doar 2 sunt funcționale. Clădirea Curții de Apel este 
în stare foarte bună.

În perioada 2009-2012 în instanță permanent s-au desfășurat lucrări de 
renovare a încăperilor. Au fost efectuate lucrări de renovare a finisajelor 
interioare de la etajele 1 și 2 ale instanței. Au fost amenajate 2 săli de 

or. Căușeni, str. Ştefan cel Mare, 86

Data vizitei: 30 mai 2012

ședințe, care dispun de camere de deliberare și sunt echipate cu sisteme 
de aer condiționat. În prezent, se desfășoară lucrări de renovare a 2 săli de 
ședințe la etajul 2. În anul 2011 a fost renovat acoperișul instanței.

Angajații Curții de Apel Bender utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
Instanța utilizează versiunea 1 a PIGD. CTS a înștiințat instanța în aprilie 
2011 despre imposibilitatea implementării versiunii 2 a PIGD din motive 
tehnice. Alte încercări de soluționare a problemei cu serverul instanței în 
vederea instalării versiunii 2 nu au fost întreprinse.

Curtea de Apel Bender dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. La momentul vizitei echipei de evaluare din cele 4 săli existente 
erau utilizate doar 2, în celelalte 2 săli de ședințe fiind desfășurate lucrări 
de renovare. Curtea de Apel Bender înregistrează audio ședințele de 
judecată care se desfășoară în sălile unde este instalat echipamentul, cu 
excepția ședințelor de amînare a examinării cauzei. Prevederile legislației 
care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea 
audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc drept factori care 
afectează negativ procesul de înregistrare audio a ședințelor.

Specialiștii din cadrul Curții de Apel Bender s-au conformat, într-o măsură 
anumită, modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora numărul registrelor 
a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Bender a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 196 dosare, iar numărul dosarelor examinate s-a 
majorat în aceeași perioadă cu 162 dosare, rata de soluționare a dosarelor 
atingînd în 2011 cifra de 83,8%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor.

Curtea de Apel Bender dispune de o pagină web pe care este plasată 
informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Curtea de Apel 
Bender de un grefier în măsura în care informația urmează a fi actualizată. 
S-a constatat că majoritatea meniurilor nu sunt completate cu informație 
de interes public despre activitatea Curții de Apel Bender.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară se află în curs de renovare, starea actuală fiind apreciată ca 
satisfăcătoare.

Alimentare cu apă 3 Alimentarea cu apă este permanentă. Conductele interne sunt cele instalate inițial la 
construcția clădirii și necesită lucrări regulate de întreținere și reparație.

Alimentare cu energie electrică 4 Alimentarea cu energie electrică este necorespunzătoare, deși rețeaua electrică a fost 
îmbunătățită în 2009. În prezent în instanță au loc deconectări frecvente de la energia 
electrică.

Sistem de canalizare 4 Sistemul de canalizare centralizat nu este funcțional în instanță. S-a creat un sistem de 
canalizare provizoriu pentru scurgerea apei din veceul amenajat pentru personal de 
la 1 etaj.

Sistem de încălzire 4 Sistemul de încălzire se află într-o stare nesatisfăcătoare, cazanul este cu risc de 
explozie și necesită a fi schimbat, în timpul nopții cazanul se deconectează.

Sistem anti-incendiu - Nu sunt instalate alarme anti-incendiu și lumini semnalizatoare pentru evacuare în caz 
de urgență.

Acoperiș 2 Structura acoperișului este într-o stare bună. Acoperișul a fost renovat în anul 2011.

Interior 1 Spaţiile de oficiu au fost renovate integral.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 
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foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Scările din interiorul clădirii 
foto 3. Sala de ședințe
foto 4. Cazangeria
foto 5. Curtea din fața instanței 

4

5

foto 6. Acoperișul
foto 7. Spațiu public
foto 8. Spațiu pentru deținuți
foto 9. Server
foto 10. Veceu public

10

9
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Curtea de Apel Bender în luna mai 2012.

Clădirea administrativă a Curții de Apel Bender are o suprafață de 1030 
m2. Instanța este construită în 2 nivele. Sunt 18 spații de oficiu, 1 spațiu 
public și 4 săli de ședințe, dintre care, la moment sunt funcționale doar 2, 
în celelalte 2 fiind efectuate lucrări de reparație.

Curtea de Apel Bender nu beneficiază de serviciile pazei de stat. Securitatea 
instanței este asigurată de trei paznici, care activează în timpul zilei și a 
nopții în instanță.

Clădirea Curții de Apel Bender a fost construită în anul 1960 pentru a servi 
drept sediu al sovhoz-ului și funcționează ca instanța de judecată începînd 
cu anul 2000. Curtea de Apel este amplasată în or. Căușeni, la 1 km de 
centrul orașului. Terenul din jurul clădirii este mare și are ieșire la două 
străzi ale orașului. Fațada exterioară a clădirii în prezent este în curs de 
renovare. Starea actuală a acesteia este apreciată ca satisfăcătoare.

În prezent, instanța dispune de un sistem de canalizare și apeduct 
centralizat, care nu este funcțional. A fost construit un sistem provizoriu 
de canalizare pentru asigurarea scurgerii apei din WC-ul amenajat pentru 
personal la 1 etaj. Alimentarea cu energie electrică este necorespunzătoare. 
Rețeaua electrică a fost îmbunătățită în 2009. În prezent au loc deconectări 
frecvente de la energia electrică, în special în timpul iernii și cînd cad 
precipitații abundente.

Arhiva este situată la etajul 1. Spațiul desinat pentru arhivă are dimensiuni 
reduse și este insuficient pentru stocarea numărului de dosare examinate 
la Curtea de Apel Bender. În spațiul pentru arhivă se află și serverul 
instanței. În încăpere există sistem de aer condiționat, care însă este 
insuficient pentru ventilarea încăperii. 

În anul 2011 a fost renovat acoperișul instanței, care în prezent este într-o 
stare bună.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare foarte bună. 
Ultimele lucrări de renovare a interioarelor etajului 1 au fost efectuate 
în 2010. Calitatea lucrărilor și ale finisajelor este foarte bună. Birourile 
și cancelaria sunt în stare bună, fiind dotate cu mobilier nou. Au fost 
instalate sisteme de aer condiționat. Holul este pavat cu gresie și este în 
stare foarte bună. La etajul 1 este amenajat un spațiu pentru WC destinat 
pentru personalul instanței.

La etajul 2 toate birourile au fost renovate și sunt în stare foarte bună. Ușile, 
ferestrele și mobilierul sunt noi. Corpurile de iluminat au fost schimbate. 
În unele birouri au fost instalate sisteme de aer condiționat. La etajul 2 nu 
este amenajat un WC pentru personal. WC-uri pentru justițiabili în interiorul 
instanței nu sunt, din lipsă de spațiu, dar există un WC în stare bună în curte.

Spațiul funcțional al Curții de Apel Bender este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de un spațiu pentru deținuți 
cu patru celule, care se află la etajul 1, cu o intrare separată pentru 
aducerea deținuților. Deținuții sunt aduși în sala de ședințe direct de la 
comisariatul de poliție, deoarece Departamentul Instituțiilor Penitenciare 
refuză să aducă deținuții în celulele instanței, întrucît ele nu corespund 
standardelor minime necesare pentru deținuți. Celulele pentru deținuți 
nu sunt amplasate în cea mai potrivită locație și în acest spațiu nu există 
un WC. Spațiul pentru WC al justițiabililor din curtea instanței este comun 
cu cel pentru deținuți.

Curtea de Apel Bender nu dispune de spații pentru avocați pentru a face 
cunoștință cu dosarul sau pentru a discuta cu martorii sau părțile pe dosar.

Serverul nu are o locație potrivită și o încăpere separată, fiind instalat într-
un spațiu comun cu cel pentru arhivă. Lîngă server este instalat un sistem 
de aer condiționat, care asigură ventilarea acestuia.

Instanța nu dispune de alarme anti-incendiu și de lumini semnalizatoare 
pentru evacuarea în caz de urgență sau duze de stropire.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost 
identificate 7 priorități în lucrările de reparație capitală. Reieșind din 
prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 2009, se poate conchide 
că doar una din cele 7 priorități evidențiate a fost realizată integral, 2 
priorități sunt parțial realizate și 4 nu au fost realizate.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Repararea sau preferabil înlocuirea plăcilor de az-
best de pe acoperiș cu plăci de metal și instalarea 
jgheaburilor și a burlanelor.

Realizat parțial

Îndepărtarea plăcilor de ceramică de pe un perete 
al fațadei exterioare și aplicarea unui finisaj de 
tencuială.

Realizat parțial

Examinarea conductei de apă care curge sub 
clădire și luarea măsurilor de remediere pentru a 
preveni deteriorarea ulterioară a structurii.

Nerealizat

Instalarea unui nou cazan de încălzire și, dacă este 
posibil, a unor calorifere noi.

Nerealizat

Lucrări de reparație și reconfigurare pentru a crea 
săli de ședințe suplimentare.

Nerealizat

Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor și 
a luminilor semnalizatoare pentru evacuarea în 
caz de urgență

Nerealizat

Dotarea cu aer condiționat a camerei pentru ser-
ver

Realizat

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 Interioarele de la etajele 1 și 2 sunt în stare foarte bună. 
•	 Apeductul și canalizarea nu funcționează. 
•	 Au loc deconectări frecvente de la energia electrică. 
•	 Cazanul este cu risc de explozie. 
•	 Fațada exterioară a clădirii se află în proces de renovare. 
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009 la Curtea de Apel Bender, se poate conchide că 14% din 
numărul total de recomandări au fost realizate, 29% au fost 
realizate parțial, iar 57% au rămas nerealizate. 

•	 Lucrările efectuate s-au bazat parțial pe recomandările și 
prioritățile enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

Recomandări

•	 Finisarea lucrărilor de reparație a fațadei exterioare. 
•	 Examinarea conductei de apă care curge sub clădire și luarea 

măsurilor de remediere pentru a preveni deteriorarea ulterioară 
a structurii.

•	 Instalarea unui nou cazan de încălzire și a unor calorifere noi. 
•	 Lucrări de reparație și reconfigurare pentru a crea săli de ședințe 

suplimentare.
•	 Asigurarea furnizării continue a energiei electrice. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor și a luminilor 

semnalizatoare pentru evacuare în caz de urgență. 
•	 Amenajarea unui spațiu pentru WC pentru justițiabili în interiorul 

clădirii.
•	 Crearea WC-urilor pentru deținuți separate de cele pentru 

justițiabili. 
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt 
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Curții de Apel Bender utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
Instanța utilizează versiunea 1 a PIGD. CTS a înștiințat instanța în aprilie 
2011 despre imposibilitatea implementării din motive tehnice a versiunii 
2 a PIGD. Alte încercări de soluționare a problemei cu serverul instanței în 
vederea instalării versiunii 2 a PIGD nu au fost întreprinse.

Președintele instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosarelor, 
care la moment, este inechitabilă și există diferență considerabilă a sarcinii 
de lucru pentru fiecare judecător. Totodată, s-a menționat că atunci cînd 
se face repartizarea aleatorie a dosarelor de către președinte, PIGD nu 
prevede posibilitatea excluderii din lista de repartizare a judecătorilor 
care se află în concediu anual sau concediu medical, nu ține seama de 
complexitatea cauzei, iar cînd se face redistribuirea dosarului, PIGD pentru 
5 cauze consecutive repartizează cauza aceluiași judecător.

Alte probleme invocate de personalul judecătoriei se referă la aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și 
necesitatea de completare a fișelor dosarelor cu categoriile necesare.

Funcțiile de manager în PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui.

Pentru crearea dosarelor electronice, documentele din dosar urmează a 
fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează 
în felul următor: din dosarele civile se scanează hotărîrea primei instanțe 
și toate materiale anexate la cererea de apel, din dosarele penale se 
scanează sentința și rechizitoriul.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind 
acordarea informației solicitate și, în cazul cînd aceasta nu este găsită 
prin PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de 
cancelarie.

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile din PIGD sunt utilizate 
pe deplin de angajații Curții de Apel Bender. Nu sunt utilizate meniurile ce 
țin de înregistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de 
executare.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale. Funcțiile 
specialistului în tehnologii informaționale sunt exercitate de specialistul 
coordonator. Totodată, instanța a încheiat un contract cu o persoană 
juridică privind prestarea serviciilor în tehnologii informaționale. Unele 
probleme, însă, sunt direcționate spre soluționare către CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere și 
doar după apeluri repetate. Astfel, gradul general de satisfacție a Curții de 
Apel Bender de serviciile prestate de CTS în 2012 este apreciat la nivelul 
de 4 din 5.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

 Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD 
– Curtea de Apel Bender

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Fișele dosarelor de completat cu categorii suplimentare
3. De simplificat meniul Calendarul ședințelor de judecată
4. Mărirea vitezei de procesare a informației în PIGD

Sursa: Angajații Curții de Apel Bender

2.2. SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE AUDIO 
A ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ

Curtea de Apel Bender dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. Cu toate acestea, din cele 4 săli existente la momentul vizitei 
echipei de documentare erau funcționale doar 2 săli,  celelalte 2 săli fiind în 
proces de reparație.  La Curtea de Apel Bender ședințele de judecată care 
se desfășoară în sălile unde este instalat echipamentul sunt înregistrate 
audio, cu excepția ședințelor de amînare a examinării cauzei.

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio, s-a mențioant că au fost înregistrate 
solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de 
judecată, care au fost satisfăcute de instanță. Numărul acestora nu a fost 
specificat.

Pe ușile sălilor de ședințe, în care este instalat echipamentul audio, nu 
sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de judecată sunt înregistrate 
audio.

După efectuarea înregistrărilor audio, înregistrările sunt stocate pe 
serverul instanței fără a fi urmată procedura de ștergere a înregistrărilor 
audio de pe serverul instanței.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată 
sunt folosite, în unele cazuri, de grefieri pentru a asigura plenitudinea și 
corectitudinea procesului-verbal.

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Problemele cu care se confruntă angajații Curții de Apel Bender țin de 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie 
și electronic. Totodată, s-a menționat despre necesitatea unui set de 
echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
pentru o sală de ședințe, care se planifică să fie amenajată.

foto 11. Sala de ședințe și echipament de înregistrare audio 
foto 12. Sala de ședințe și echipament de înregistrare audio 

11

12
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2.3. PAgInA web A CuRțII De APeL benDeR

Curtea de Apel Bender dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Curtea de Apel Bender de un grefier în măsura în care informația urmează a fi actualizată.

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

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Curții de Apel Bender

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

-	 Mesajul Președintelui Curții de Apel Bender
-	 Imaginea cu președintele Curții de Apel Bender
-	 Mesajul de felicitare a președintelui Curții de Apel Bender adresat noului 

Președinte 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
Competența -	 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 relații 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
Noutăți -	 Noutăţi

-	 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 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 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

Informații 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

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că majoritatea meniurilor nu sunt completate cu 
informație 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 instanței lipsește un meniu pentru plasarea informației 
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 instanței a menționat 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 parte, iar controlul 
asupra plasării deciziilor în termenul stabilit de legislație se exercită de consilierul președintelui.
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI 
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Curtea de Apel Bender dispune de un număr suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Computere 26 17
Imprimante 14 15
Scaner 2 2
Copiator 3 -
UPS 24 19
Fax 3 4
Seturi de înregistrare audio 3 1
Server 1 -
Notebook 2 -
Xerox mare 1 2
Condiționer 8 4
Ruter 1 -
Televizor 2 -
Proiector Canon 1 -
Aparat multifuncțional 1 -

Sursa: Curtea de Apel Bender

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 1 a PIGD angajații Curții de Apel Bender 
se confruntă cu generarea de erori în PIGD și viteza redusă de 
funcționare a PIGD.

•	 Angajații Curții de Apel Bender folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată desfășurate în sălile de 
ședințe în care este instalat echipamentul și programul de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Curții de Apel Bender sunt 
necesare: 17 computere, 19 UPS, 15 imprimante, 2 scanere, 
4 aparate de fax, 2 copiatoare mari, 4 climatizoare, 2 cazane 
pentru gaz, 1 set de echipament de înregistrare audio.

•	 La Curtea de Apel Bender este utilizat sistemul de management 
al conținutului paginii web. Majoritatea meniurilor paginii 
web nu conțin informații de interes public. În unele meniuri 
informația plasată se dublează.

•	 Angajații Curții de Apel Bender nu șterg înregistrările audio 
de pe server în conformitate cu prevederile Regulamentului 
CSM.

Recomandări

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute de PIGD.
•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în 

domeniul utilizării PIGD și a programului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată.

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin 
optimizarea procedurii de planificare a ședințelor de examinare 
a cauzelor.

•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Curții de Apel 
Bender cu informație de interes public.

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe 
server în conformitate cu Regulamentul CSM.

•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 
web.

•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Curții de Apel Bender este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de procedură, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Curtea de Apel Bender s-a majorat din 2009 de la 1094 dosare 
la 1290 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, s-a majorat de la 
894 dosare în anul 2009 la 1056 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

III. ACTIVITATEA CURȚII DE APEL BENDER

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Din Figura 4 reiese că numărul total de dosare civile examinate de Curtea 
de Apel Bender în prima instanță s-a majorat de la 41 dosare civile în 
2009 la 51 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în apel în 
perioada 2009-2011 nu s-a modificat. Numărul dosarelor civile examinate 
în procedura de recurs a crescut de la 162 dosare civile în 2009 la 201 
dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în procedura de 
revizuire nu s-a schimbat substanțial în perioada 2009-2011. 

 figura 4. Tendința numărului total de dosare civile examinate 
în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor prezentate în Figura 5, numărul total al dosarelor penale 
examinate în apel în perioada 2009-2011 nu s-a modificat. Numărul 
dosarelor penale examinate în procedura de recurs s-a majorat la Curtea 
de Apel Bender de la 119 dosare penale în 2009 la 154 dosare penale în 
2011. 

figura 5. Tendința numărului total de dosare penale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

 
Sursa: DAJ

Din informația prezentată în Figura 6 reiese că Curtea de Apel Bender a 
examinat în procedura de recurs 170 dosare contravenționale în 2009, 
cifra dată crescînd pînă la 243 dosare contravenționale în 2011. 

figura 6. Tendința numărului total de dosare contravenționale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ
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Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Curtea de 
Apel Bender relevă o creștere a restanței de la sfîrșit de an de la 59 dosare 
restante în 2009 la 204 dosare restante în 2011 (Figura 7). 

 figura 7. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Curtea de Apel Bender a crescut de la 93,8% 
în anul 2009 la 83,8% în 2011 (Figura 8). 

figura 8. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Curții de Apel Bender este constituit din Direcția documentare și Direcția economică-administrativă. Din Direcția documentare fac parte cancelaria, 
arhiva, expediția, secția informatică și evidență a legislației, secția de generalizare a practicii judiciare și analiză a statisticii judiciare, serviciul de dactilografiere 
și alte subdiviziuni. Direcția documentare asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, 
precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Curții de Apel Bender se află la etajul 1, la intrare în instanță. O astfel de amplasare este în concordanță cu normele generale de design aplicabile 
instanțelor de judecată. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea 
dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Curții de Apel Bender utilizează în activitatea sa următoarele registre:

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Bender

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul unic al corespondenței de intrare

2. Registrul unic al corespondenței de ieșire
Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile în I instanță

2. Registrul alfabetic al dosarelor de contencios administrativ / revizuire
3. Registrul alfabetic al dosarelor de contencios administrativ / recurs
4. Registrul alfabetic al dosarelor de contencios administrativ în I instanță
5. Registrul alfabetic al dosarelor civile economice în I instanță
6. Registrul alfabetic al dosarelor civile în ordine de recurs economic
7. Registrul alfabetic al dosarelor civile în ordine de apel economic
8. Registrul alfabetic al dosarelor civile în ordine de revizuire
9. Registrul alfabetic al dosarelor civile în ordine de apel
10. Registrul alfabetic al dosarelor civile în ordine de recurs
11. Fișa acțiunilor

Penal 1. Registrul de evidență internă a dosarelor penale aflate în procedura judecătorului
2. Registrul alfabetic al dosarelor penale
3. Registrul alfabetic al dosarelor penale / apel
4. Registrul alfabetic al dosarelor penale / recurs
5. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Registrul de evidență a dosarelor contravenționale
2. Indicii alfabetici al dosarelor contravenționale examinate în ordine de recurs
3. Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale revizuire

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Bender

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație este introdusă de trei sau chiar patru ori 
în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării unui dosar civil.
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Cu condiția că specialiștii din cancelarie au prezentat echipei de documen-
tare lista completă de registre utilizate, se poate conchide că cancelaria 
din cadrul Curții de Apel Bender s-a conformat, într-o anumită măsură, 
modificărilor la Instrucțiune3.

Arhiva Curții de Apel Bender este amplasată la etajul 1. Încăperea pentru 
păstrarea dosarelor în arhivă are o dimensiune redusă și este insuficientă 
pentru păstrarea dosarelor care se află în gestiunea instanței. Încăperea 
prevăzută pentru arhivă nu este dotată cu un sistem de ventilare centralizat. 
Totuși, spațiul pentru arhivă este ventilat de un sistem de aer condiționat. 
Organizarea arhivei este ineficientă, rafturile din lemn cu carcasă de metal  
sunt în stare nesatisfăcătoare. Intrarea în arhivă este restricționată. Ușa de 
intrare în arhivă este din metal. Spațiul pentru arhivă este divizat în două 
părți, în una din ele fiind instalat serverul instanței, care ocupă o bună 
parte din spațiul unde ar putea fi păstrate dosarele. 

Concluzii

•	 Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Bender în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 17,9%. 

•	 Numărul total de dosare examinate la Curtea de Apel Bender în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 18,1%. 

•	 Numărul total de dosare civile examinate la Curtea de Apel Ben-
der în perioada 2009-2011 în prima instanță s-a majorat cu 10 
dosare, în apel – nu s-a modificat, în recurs – s-a majorat cu 39 
dosare și în revizuire – s-a majorat cu 3 dosare. 

•	 Numărul total de dosare penale examinate la Curtea de Apel Ben-
der în perioada 2009-2011 în apel nu s-a modificat și în recurs – 
s-a majorat cu 35 dosare. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 

•	 Numărul total de dosare contravenționale examinate la Curtea de 
Apel Bender în perioada 2009-2011 în recurs s-a majorat cu 43 
dosare. 

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 145 do-
sare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 10,0%.  

•	 Cancelaria se află la intrarea în instanță. O astfel de amplasare 
este în concordanță cu normele generale de design aplicabile in-
stanțelor de judecată. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în 
vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu 
aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de 
registre prevăzut în Instrucțiune.

•	 Consolidarea și organizarea arhivei într-un spațiu mai mare. 
Extinderea și securizarea arhivei.   

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic al corespondenței de intrare
Numele apelantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale apelantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele intimat PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile I instanță
Datele de contact ale intimatului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile I instanță
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile I instanță
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Bender

foto 13. Cancelaria
foto 14. Registrele din cancelarie 
foto 15. Arhiva
foto 16. Arhiva
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Curtea de Apel Bender, conform schemei de încadrare, dispune de 10 
judecători. Numărul total de angajați ai Curții de Apel Bender, cu excepția 
judecătorilor, constituie 37,5 persoane.  

În schema de încadrare a Curții de Apel nu este prevăzută funcția de spe-
cialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este realizat, 
în practică, de către consilierul președintelui și specialiștii din Direcția do-
cumentare. În special, specialiștii Direcției documentare sunt responsabili 
pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, întoc-
mirea dosarelor personale, completarea, păstrarea și evidența carnetelor 
de muncă, elaborarea proiectelor de ordine și dispoziții.

La Curtea de Apel Bender responsabil de relațiile cu mass-media este 
președintele instanței. Funcțiile specialistului relații cu publicul, care 
este obligat să informeze publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii, sunt exercitate de șeful Direcției documentare. Informația 
cu privire la datele de contact ale persoanelor responsabile de relațiile cu 
publicul sunt plasate pe pagina web a instanței.

Consilierul președintelui a menționat că, de regulă, vacanța funcțiilor nu 
este anunțată. Judecătorii personal caută candidați la funcția de grefier. 
Persoana depune cerere și este supusă unei intervievări verbale cu 
președintele care decide asupra angajării persoanei. 

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplinare 
față de personalul judecătoriei se efectuează în conformitate cu prevederile 
legislației muncii. Curtea de Apel dispune de un Regulament cu privire la 
Comisia de disciplină a instanței, în care este descris modul de constituire 
a comisiei și modul de aplicare și contestare a sancțiunilor disciplinare.

Curtea de Apel Bender dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, consultant principal, consultant, grefier, șef direcție 
documentare, șef secție cancelarie, specialist principal, traducător, 
specialist coordonator, specialist, șef arhivă, șef serviciu multiplicare, șef 
direcție economice-administrative, contabil șef, expeditor, șef serviciu 
auxiliar, operator în sala cu cazane, șofer, îngrijitor de încăperi, iluminator-
electric, curățător de teren, muncitor pentru întreținerea și reparația 
curentă a clădirilor, paznic.

Tabelul 7. Schema de încadrare 
a Curții de Apel Bender începînd cu 01.06.2011

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul 
curent2

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 8

Direcția documentare
4. Şef direcție  1
5. Consilier al președintelui  1 

IV. RESURSE UMANE 

6. Consultant principal 1
7. Consultant 1
8. Grefier 7
9. Traducător 1

Secția cancelarie
10. Şef secție 1
11. Specialist principal 2
12. Specialist coordonator 1
13. Specialist 3
14. Şef arhivă 1
15. Expeditor 1
16. Şef serviciu multiplicare 1

Direcția economică administrativă
17. Şef direcție 1
18. Specialist 1
19. Şef serviciu auxiliar 1
20. Şofer 1
21. Paznic 4
22. Iluminator 0,5
23. Muncitor de îngrijire complexă și repararea clădirii 1,5
24. Operator în sala cu cazane 1,5
25. Îngrijitor încăperi 3
26. Curățitor teritoriu 1

TOTAL 47,5
Sursa: Contabilitatea Curții de Apel Bender

Curtea de Apel dispune de un Regulament de ordine internă care este 
pus la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul 
stabilește modul de activitate și de organizare a muncii în Curtea de Apel, 
drepturile și obligațiile salariaților din aparatul Curții de Apel, a judecătorilor, 
a tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru instanță întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii de la Curtea de Apel Bender au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
folosesc bază de date legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției. 
Instanța nu este abonată la alte baze legislative de date. Din publicațiile 
la care este abonată Curtea de Apel Bender pot fi menționate: Monitorul 
Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Contabilitate și audit, Dreptul, 
Revista Națională de Drept, Ziarul de gardă, Dreptul muncii, Literatura 
și arta, Ziarul Căușeni, Moldova Suverană, Кадры и заработная плата, 
Экономическое обозрение.

Colaboratorii Curții de Apel au menționat că este necesară instruirea 

grefierilor în partea ce ține de întocmirea procesului-verbal al ședinței 
de judecată. Pentru grefieri, consultanți, judecători, arhivari și specialiști 
ai cancelariei s-a solicitat organizarea cursurilor de instruire în utilizarea 
programelor PIGD și Femida.

Concluzii

•	 Funcțiile specialistului relații cu mass-media și relații cu publicul 
sunt exercitate de președintele Curții de Apel Bender și, respectiv, 
șeful Direcției documentare.

•	 În schema de încadrare a Curții de Apel Bender nu este prevăzută 
funcția de specialist resurse umane. Managementul resurselor 
umane este realizat, în practică, de către consilierul președintelui 
Curții de Apel Bender și Direcția documentare. 

•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, 
specialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile 
de instruire variază de la analiza particularităților de aplicare a 
legislației pînă la studierea sistemului informațional judiciar și 
aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale 

colaboratorilor Curții de Apel Bender, în vederea clarificării pro-
blemelor apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu.

Curtea de Apel bender
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Curtea de Apel Bender nu dispune de un ghișeu de informații, amplasat la 
intrare în instanță. Biroul specialistului responsabil pentru relații cu publicul 
se află la etajul 1, însă nu sunt indicatoare clare care ar direcționa cetățenii 
spre biroul acestuia. Pe ușile judecătorilor sunt prezente indicatoarele 
cu numele judecătorilor, însă lipsesc avertismente că accesul în biroul 
judecătorului este interzis. Există săgeți de direcționare a cetățenilor spre 
sălile de ședințe.

La intrare în clădire există un panou de informații. Panoul de informații 
cuprinde următoarea informație:

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Curtea de Apel 
Bender sunt extrase din PIGD

-	 Programul de lucru al Curții de Apel Bender
-	 Programul de audiență a cetățenilor
-	 Codul de conduită a funcționarului public: obligații și garanții
-	 Reguli de conduită a justițiabililor și ale altor persoane în cadrul 

ședinței de judecată
-	 Modele de cereri privind eliberarea copiei hotărîrii instanței 

judecătorești
-	 Informații cu privire la taxa de stat
-	 Competența jurisdicțională a Curții de Apel Bender

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa în biroul de înregistrare 
a cererilor din cadrul Curții de Apel Bender pentru a primi copii de pe 
hotărîri în toate zilele lucrătoare, conform programului de activitate al 
instanței. Cererea pentru eliberarea copiei hotărîrii/ încheierii /sentinței 
se întocmește conform modelelor anexate pe panoul de informații și 
se depune în biroul de înregistrare a cererilor. Președintele avizează 
prin rezoluție cererea și numește persoana responsabilă de executarea 
acesteia. Copiile actelor solicitate sunt eliberate în decursul a 3 zile, în 
vederea respectării termenului prevăzut de legislația în vigoare. La cerere 
se anexează copia buletinului de identitate, iar avocații anexează licența 
de avocat. După efectuarea copiei de pe actele solicitate, acestea sunt 
transmise președintelui pentru a fi autentificate. 

Concluzii

•	 Nu există un ghișeu informativ pentru public la etajul 1.
•	 Sunt plasați indicatori clari de direcționare a cetățenilor spre sălile 

de ședințe.
•	 Biroul specialistului pentru relații cu publicul se află la etajul 1. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine în instanță.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Amenajarea unui birou de informații la intrare în judecătorie. 
•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 

despre pagina web a Curții de Apel Bender, informație despre 
dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, etc.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele 
judecătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza 
cererile privind eliberarea copiilor de pe hotărîri și instruirea 
corespunzătoare a specialiștilor din cancelarie.

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul și arhivă.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor cu avertis-
mentul că accesul în biroul judecătorilor este interzis.

                               

                  

                                                               

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

foto 17.  Săgeți de direcționare a 
cetățenilor 

foto 18.  Lista ședințelor de judecată
foto 19.  Panou informativ  
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foto 20. Codul de conduită a 
funcționarilor publici

foto 21. Informții pentru public 
foto 22. Modele de cereri
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Curtea de 
Apel Bender elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate în comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Curții de Apel Bender este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Curții de 
Apel Bender a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 2,1 milioane lei 
în 2010 la circa 2,6 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a dublat față de anul 2010. Creșterea se 
datorează majorării volumului de mijloace financiare destinate reparației 
(instanța a efectuat reparații capitale) precum și a procurat un automobil.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o reducere de 
40% față de anul 2011. Aceasta se datorează în primul rînd planificării 

4 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

în diminuare a mijloacelor financiare destinate cheltuielilor de reparații 
precum și lipsei de mijloace financiare destinate procurării mijloacelor de 
transport. În schimb aproape s-au dublat mijloacele financiare destinate 
cheltuielilor operaționale. 

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 67% din bugetul total al instanței. 
Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și 
normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. 
Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare 
în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 353,3 mii 
lei la 303 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 12%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 18%, raportînd 303 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 283,1 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 60,2 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale
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Tabel 8. Structura bugetului Curții de Apel Bender pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul 
precedent Suma Creșterea față de anul 

precedent
Personal 1,478,786 1,595,140 8% 1,779,900 12%
Reparații 178,000 1,935,832 988% 95,000 -95%
Servicii comunale 79,000 149,720 90% 170,700 14%
Mijloace fixe 89,400 397,240 344% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 343,308 302,961 -12% 563,400 86%

Total 2,168,494 4,380,893 102% 2,609,000 -40%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la CA Bender
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii de transport.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 38% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru servicii de 
transport au constituit 17% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce 
privește plata serviciilor de telecomunicație și de poștă, pentru acoperirea 
acestor cheltuieli au fost utilizate 13% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. Astfel, 
cota cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și 
obiectelor de uz gospodăresc a rămas practic neschimbată fiind de 37%. O 
majorare esențială de 14% a fost înregistrată pentru cota cheltuielilor ce 
țin de serviciile de transport. În ce privește ponderea cheltuielilor pentru 
serviciile de telecomunicație și de poștă, aceasta s-a majorat cu 3%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 30% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, 
materialelor și obiectelor de uz gospodăresc;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de transport s-a redus 
cu 19%;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și de 
poștă, acestea au fost planificate avînd o cotă de 30% din totalul 
cheltuielilor operaționale, fiind în creștere cu 14%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
reducerea numărului de dosare examinate. Astfel, dacă în anul 2010 
numărul de dosare examinate a fost de 1172, atunci în anul 2011 a fost de 
1056 dosare examinate.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 293 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 287 lei (vezi 
graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru CA Bender

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Reducerea costului mediu operaționale per dosar examinat se poate de 
explicat prin faptul că cheltuielile operaționale s-au redus într-o măsură 
mai mare față de numărul de dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile 
operaționale, după cum s-a menționat anterior, s-au redus cu 14%, atunci 
numărul de dosare examinat s-a diminuat cu 10%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: CuRteA De APeL benDeR VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 287 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru instanțele de nivelul doi.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Curtea de Apel Bender 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat la Cur-
tea de Apel Bender a fost net superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul CA Bender evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Şeful 
Cancelariei. Aceasta nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

Curtea de Apel bender
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Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 
redus față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.
	

Curtea de Apel bender

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.
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CURTEA DE APEL
CAhUL

PREzENTARE GENERALĂ

Curtea de Apel Cahul este amplasată în orașul Cahul. Din circum-
scripția Curții de Apel Cahul fac parte judecătoriile Cahul, Cantemir, 
Leova și Taraclia conform Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind orga-
nizarea judecătorească.

Curtea de Apel Cahul, conform schemei de încadrare, dispune de 
6 judecători. Numărul total de angajați ai Curții de Apel Cahul, cu 
excepția judecătorilor, constituie 30,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Curții de Apel nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane 
este realizat, în practică, de către președintele Curții de Apel Cahul 
și specialistul coordonator din Direcția documentare.

La Curtea de Apel Cahul funcțiile specialistului pentru relațiile cu 
publicul sunt exercitate de vicepreședintele Curții și specialistul co-
ordonator, care sunt reprezentanții oficiali ai instanței judecătorești 
în relațiile cu mass-media și informare publică.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat s-a majorat față de anul precedent și a fost superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Curții de Apel Cahul are o suprafață de 304,5 m2, terenul 
aferent instanței are o suprafață de 0,0893 ha și suprafața construc-
ției accesorii este de 62 m2. Instanța este construită în 2 nivele, fără 
subsol. Sunt 17 spații de oficiu, 1 spațiu public și 3 săli de ședințe. 

În anul 2005 s-au desfășurat lucrări de renovare generală a instan-
ței. Au fost efectuate lucrări de renovare a finisajelor interioare de 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 30

Data vizitei: 11 iunie 2012

la etajele 1 și 2 ale instanței. Au fost amenajate 2 săli de ședințe, 
care nu dispun de camere de deliberare. În anii 2010-2011 a fost 
renovat acoperișul instanței.

Angajații de la Curtea de Apel Cahul folosesc versiunea 2 a PIGD, 
care a fost instalată în 2011. PIGD este utilizat din anul 2009. Repar-
tizarea inechitabilă și generarea erorilor de program au fost menți-
onate de către angajații Curții de Apel Cahul drept domenii proble-
matice ce țin de utilizarea PIGD.

Curtea de Apel Cahul dispune de 2 săli de ședințe în care sunt insta-
late 2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a șe-
dințelor de judecată. La Curtea de Apel sunt înregistrate audio toate 
ședințele de judecată care se desfășoară în sălile unde este instalat 
echipamentul, cu excepția unor ședințe de amînare a examinării ca-
uzei. Prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ efectuarea 
înregistrării audio a ședințelor.

Specialiștii din cadrul Curții de Apel Cahul s-au conformat, într-o mă-
sură anumită, modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora numărul 
registrelor a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Cahul a cres-
cut în perioada 2009-2011 cu 95 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate s-a micșorat în aceeași perioadă cu 109 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 74,3%.    

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor.

Pagina web a Curții de Apel Cahul este actualizată periodic, toate 
meniurile fiind completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conți-
nutul acestuia sau informația plasată se dublează în mai multe me-
niuri.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară a fost renovată în 2005. În prezent probleme structurale majore nu 
sunt.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă din oraș este permanentă. Presiunea este acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 3 Alimentarea cu energie electrică este necorespunzătoare, rețeaua electrică a fost 
îmbunătățită în 2005. În prezent instanța este deseori deconectată de la energia 
electrică.

Sistem de canalizare 2 Sistem centralizat de canalizare.

Sistem de încălzire 2 Încălzire autonomă pe bază de gaz. Sistemul de încălzire a fost renovat integral în 2005. 

Sistem anti-incendiu 1 Sunt instalate alarme anti-incendiu și lumini semnalizatoare pentru evacuare în caz de 
urgență.

Acoperiș 2 Structura acoperișului este într-o stare relativ bună, sunt scurgeri periodice de apă în 
anexa la clădirea de bază. 

Interior 3 Spațiile de oficiu au fost renovate în 2005, starea lor este apreciată ca satisfăcătoare. 
Este necesară renovarea finisajelor interioare.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Fațada Curții de Apel Cahul
foto 2. Detector de metale

1

2

foto 3. Scările din interiorul clădirii
foto 4. Spațiul public

4

Curtea de Apel Cahul
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Curtea de Apel Cahul în luna iunie 2012.

Clădirea administrativă a Curții de Apel Cahul are o suprafață de 304,5 m2, 
terenul aferent are suprafața de 0,0893 ha și construcția adiacentă a clădirii 
are o suprafață totală de 62 m2. Clădirea administrativă este construită în 2 
nivele fără subsol. Sunt 17 spații de oficiu, 1 spațiu public și 2 săli de ședințe.

Curtea de Apel Cahul beneficiază de serviciile pazei de stat și, pe tot pe-
rimetrul clădirii, este instalat sistemul de supraveghere video. La intrare 
în instanță este instalat un detector de metale, care este învechit și nu 
corespunde cerințelor actuale.

Clădirea Curții de Apel din Cahul a fost construită în 1972, fiind utilizată 
inițial ca sediul unei întreprinderi. În 2005 clădirea a fost renovată integral 
și a devenit sediul Curții de Apel Cahul.

Curtea de Apel Cahul este amplasată pe una din străzile principale ale ora-
șului, are un aspect prezentabil și un acces facil pentru public. În spatele 
clădirii se află o curte cu acces securizat și un garaj. Terenul este foarte 
mic, opțiunile de extindere fiind limitate.

În urma lucrărilor de renovare desfășurate în 2005 la Curtea de Apel Cahul 
au fost renovate toate oficiile. Fațada exterioară și scara principală, de ase-
menea, au fost renovate, fiind în stare satisfăcătoare la data documentării.

Instanța dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, acestea fi-
ind în stare bună. Alimentarea cu energie electrică este necorespunzătoa-
re, rețeaua electrică a fost îmbunătățită în 2005. În prezent instanța este 
deseori deconectată de la energia electrică. Sistemul electric din întreaga 
clădire necesită renovare.

În anul 2010-2011 a fost renovat acoperișul instanței, care în prezent este într-o 
stare bună. Cu toate acestea, acoperișul de la intrarea în anexă are unele fisuri și 
în timpul căderii precipitațiilor abundente pereții din interior se umezesc.

Arhiva este situată la etajul 1. Spațiul desinat pentru arhivă are dimensiuni 
limitate, insuficiente pentru stocarea numărului de dosare examinate la Cur-
tea de Apel Cahul. Dosarele penale și civile, materialele și alte documente 
se păstrează în arhivă după ani, conform numerelor de ordine. Securitatea 
arhivei este asigurată de lacătul de la ușă și sistemul de supraveghere video.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare satisfăcătoare. Lu-
crări de renovare a spațiilor interioare etajului 1 au fost efectuate în 2005. 
Calitatea lucrărilor și ale finisajelor a fost bună. Cu toate acestea, în 2014-
2015 se planifică renovarea finisajelor interioare de la etajele 1 și 2 ale 
instanței pentru a înlătura fisurile apărute pe pereți. La etajul 1 este ame-
najat un WC cu două cabine, destinat doar pentru personalul instanței.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate 
în 2005 și sunt într-o stare satisfăcătoare. Corpurile de iluminat au fost 
schimbate. În majoritatea birourilor au fost instalate sisteme de aer con-
diționat. La etajul 2 este amenajat un WC cu două cabine pentru personal. 

Veceuri pentru justițiabili în interiorul instanței nu sunt, din lipsă de spa-
țiu, dar există un WC în curte.  

Majoritatea birourilor instanței și spațiul pentru server au fost echipate cu 
sisteme de aer condiționat.

Spațiul funcțional al Curții de Apel Cahul este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de un spațiu pentru deținuți 
cu două celule, care se află la etajul 1, cu o intrare separată pentru adu-
cerea deținuților. La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin 
intrarea și coridorul din spatele clădirii.

Instanța dispune de 2 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 6 
judecători. Sălile de ședințe nu dispun de camere de deliberare, dar au 
acces separat pentru justițiabili. Finisajul interioarelor sălilor de ședințe 
existente este în stare bună.

Serverul nu are o locație potrivită și o  încăpere separată, fiind instalat sub 
scări, într-un spațiu care nu se încuie. Lîngă server este instalat un sistem 
de aer condiționat, care asigură ventilarea acestuia.

Spațiile pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul sau pentru a 
discuta cu martorii sau părțile pe dosar se află la intrare în judecătorie, 
unde este instalat un dulap cu cuiere pentru mantii și o masă pentru a 
face cunoștință cu dosarele. Procesul de documentare este supravegheat 
de camere de luat vederi  și de poliția judiciară.

Instanța dispune de alarme anti-incendiu și de lumini semnalizatoare pen-
tru evacuare în caz de urgență.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 2 priorități în lucrările de reparație capitală. Reieșind din prioritățile 
în lucrările capitale identificate în anul 2009, se poate conchide că ambele 
au fost parțial realizate.

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Analiza opțiunilor și a planificării de extindere pen-
tru a corespunde cerințelor viitoare 

Realizat parțial

Îmbunătățirea securității și a ventilării serverului 
pentru rețeaua locală de calculatoare LAN

Realizat parțial

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009 

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Curtea de Apel Cahul au fost parțial 
realizate toate lucrările de renovare recomandate în Raportul 
privind evaluarea infrastructurii.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

Recomandări

•	 Renovarea rețelei electrice. 
•	 Reparația finisajelor din interiorul clădirii. 
•	 Reparația acoperișului de pe anexa la clădirea principală a Curții 

de Apel Cahul. 
•	 Instalarea serverului într-un spațiu separat și securizat. 
•	 Construcția unei anexe suplimentare la clădirea Curții de Apel 

Cahul.
•	 Amenajarea unui spațiu  

pentru veceu pentru  
justițiabili în interiorul  
clădirii.

7

foto 5. Spațiul pentru garaj
foto 6. Spațiu pentru deținuți

5

6

foto 7. Spațiu pentru deținuți
foto 8. Detector de metale 
foto 9. Server 

9

8

Curtea de Apel Cahul
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Curții de Apel Cahul utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2010 toată informația de pe serverul instanței a dispărut, angajații 
cancelariei fiind nevoiți să introducă aceleași date de două ori pentru a 
avea posibilitatea să lucreze cu dosarele în format electronic. În 2011 în 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Președintele instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosarelor, 
care la moment, este inechitabilă și există diferență considerabilă a sarcinii 
de lucru pentru fiecare judecător. Alte probleme care au fost menționate 
sunt de ordin tehnic, cum ar fi deconectările frecvente de la energia 
electrică, care cauzează deconectarea serverului și apariția erorilor în 
PIGD. Pentru a ameliora situația și înlătura problemele tehnice existente 
este necesară procurarea unui stabilizator de tensiune. 

Funcțiile de manager al PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui.

Pentru crearea dosarelor electronice, documentele din dosar urmează a 
fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează 
în felul următor: din dosarele civile se scanează toate materiale anexate 
la cererea de apel, din dosarele penale se scanează cererea de apel și 
anexele la aceasta. Specialiștii din cancelarie au menționat că scanerul 
funcționează foarte lent și procesul de scanare este de lunga durată. 
Scanarea documentelor parvenite în perioada examinării dosarului se 
efectuează de grefieri.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor, și în cazul 
cînd informația nu este găsită în PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, 
după caz, registrele ținute în cancelarie.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale. Funcțiile 
specialistului în tehnologii informaționale sunt exercitate de un specialist 
al instanței. Totodată, instanța a încheiat un contract cu o persoană juridică 
privind prestarea serviciilor în tehnologii informaționale. Unele probleme, 
însă, sunt direcționate spre soluționare către CTS.

Gradul general de satisfacție a angajaților Curții de Apel Cahul de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 5.

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Curtea de Apel Cahul

Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Asigurarea funcționalității meniului – Transferul dosarelor

Sursa: Angajații Curții de Apel Cahul

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Curtea de Apel Cahul dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. La Curtea de Apel Cahul activează 6 judecători. Curtea de Apel 
Cahul înregistrează audio toate ședințele de judecată care se desfășoară 
în sălile unde este instalat echipamentul, cu excepția unor ședințe de 
amînare a examinării cauzei.

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio, au fost înregistrate aproximativ 
10 solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de 
judecată. Solicitările au fost satisfăcute. Instanța a procurat 1000 de CD-
uri. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că, indiferent de numărul 
solicitărilor, instanța înregistrează toate ședințele de judecată, cu excepția 
celor de amînare a procesului.

Pe ușile sălilor de ședințe, în care este instalat echipamentul audio, sunt 
plasate plăci cu inscripția că ședințele de judecată sunt înregistrate audio.

Pentru a evita supraîncărcarea serverului cu înregistrările audio efectuate, 
fiecare grefier înscrie în registru ședințele audio înregistrate pe CD, 
conform căruia un specialist al instanței le șterge de pe server făcînd o 
copie a acestora pe CD  care se păstrează în arhivă.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că, ședințele sunt înregistrate 
audio, grefierii asigură plenitudinea proceselor-verbale prin folosirea 
înregistrărilor.

Problemele cu care se confruntă angajații Curții de Apel Cahul țin de 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie 
și electronic. Totodată, s-a menționat despre necesitatea unui set de 
echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
pentru o sală de ședințe care urmează a fi amenajată în 2013.

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Sala de ședințe
foto 11. Echipament de înregistrare audio 
foto 12. Inscripție pe ușa sălii de ședințe  

10

1211
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2.3. PAgInA web A CuRțII De APeL CAhuL

Curtea de Apel Cahul dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Curtea de Apel Cahul de specialistul coordonator în măsura în care informația urmează a fi actualizată.

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

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Curții de Apel Cahul

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 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 relații 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

Informații 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

Noutăți -	 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 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 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

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu informație de 
interes public despre activitatea Curții de Apel Cahul. Cu toate acestea, uneori lipsește concordanță între denumirea 
meniului și conținutul 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 relații cu publicul, care administrează pagina web a instanței a menționat 
că deseori nu are acces la pagina statică a acesteia, cînd intenționează să actualizeze un anunț sau să plaseze o 
informație. La data efectuării vizitei de documentare problema încă nu a fost soluționată. De asemenea, a fost 
menționat faptul că în versiunea anterioară a paginii web era disponibil meniul Arhiva documentelor, în care se 
păstrau toate documentele plasate anterior pe pagina web. 

Curtea de Apel Cahul
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Curtea de Apel Cahul dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Computere 32 21
Imprimante 15 14
Scanner 2 2
UPS 31 21
Fax 3 -
Seturi de înregistrare audio 2 -
Server 1 -
Condiționere 21 -
Frigidere 8 -
Culere pentru apă OM 2 -
Ghișeu Electronic 1 -
Căști 14 -
Stabilizator - 1
Mașină de francat - 1

Sursa: Curtea de Apel Cahul

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Curții de Apel Cahul 
se confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor, 
generării erorilor în PIGD și viteza redusă de funcționare a 
PIGD.

•	 Angajații Curții de Apel Cahul folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Curții de Apel Cahul sunt 
necesare: 21 computere, 21 UPS, 14 imprimante, 2 scanere, 1 
mașină de francat și 1 stabilizator.

•	 La Curtea de Apel Cahul este utilizat sistemul de management 
al conținutului paginii web. Toate meniurile paginii web conțin 
informații de interes public. Cu toate acestea, uneori, textul 
plasat necesită a fi formatat sau, în unele cazuri, informația se 
dublează în mai multe meniuri.

•	 Angajații Curții de Apel Cahul șterg înregistrările audio de pe 
server în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist responsabil de actualizarea paginii 
web a instanței.

•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 
web.

•	 Evitarea dublării informației în meniurile de pe pagina web a 
Curții de Apel Cahul. 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 

Curtea de Apel Cahul
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Curții de Apel Cahul este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de procedură, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Curtea de Apel Cahul s-a majorat din 2009 de la 992 dosare 
la 1087 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în perioada 2009-2011 s-a micșorat de la 771 dosare în 
anul 2009 la 662 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Din Figura 4 reiese că numărul total de dosare civile examinate de Curtea 
de Apel Cahul în prima instanță s-a majorat de la 23 dosare civile în 2009 la 
80 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în apel s-a micșorat 
de la 282 dosare civile în 2009 la 206 dosare în 2011. Numărul dosarelor 
civile examinate în procedura de recurs a scăzut de la 124 dosare civile 
în 2009 la 107 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în 
procedura de revizuire nu s-a schimbat substanțial în perioada 2009-2011. 

figura 4. Tendința numărului total de dosare civile 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor prezentate în Figura 5, numărul total al dosarelor penale 
examinate în apel de Curtea de Apel Cahul a scăzut de la 116 dosare 
penale în 2009 la 94 dosare în 2011. Numărul dosarelor penale examinate 
în procedura de recurs s-a micșorat la Curtea de Apel Cahul de la 125 
dosare penale în 2009 la 105 dosare penale în 2011. 

figura 5. Tendința numărului total de dosare penale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

 

Sursa: DAJ

Din informația prezentată în Figura 6 reiese că Curtea de Apel Cahul a 
examinat în procedura de recurs 90 dosare contravenționale în 2009, cifra 
dată micșorîndu-se pînă la 66 dosare contravenționale în 2011. 

figura 6. Tendința numărului total de dosare contravenționale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA CURȚII DE APEL CAhUL
Curtea de Apel Cahul



101

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Curtea de 
Apel Cahul relevă o creștere a restanței de la sfîrșit de an de la 113 dosare 
restante în 2009 la 229 dosare restante în 2011 (Figura 7). 

figura 7. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Curtea de Apel Cahul a scăzut de la 
87,2% în anul 2009 la 74,3% în 2011 (Figura 8). 

figura 8. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Cahul

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul de intrare a corespondenței

2.	 Registrul de ieșire a corespondenței
Civil 1.	 Registru alfabetic al dosarelor civile

2.	 Registrul privind repartizarea cauzelor de insolvabilitate
3.	 Registrul dosarelor civile date în cancelarie
4.	 Registrul de evidență a materialelor privind strămutarea cauzei la altă instanță
5.	 Registrul alfabetic a dosarelor de contencios administrativ
6.	 Registrul alfabetic pe cauze economice
7.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul cu privire la aplicarea amnistiei, înlocuirea pedepsei
2.	 Registrul alfabetic al cauzelor penale
3.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest
4.	 Registrul de evidență a plîngerilor 
5.	 Registrul de evidență a dosarelor penale date în cancelarie
6.	 Registrul de evidență a dosarelor primite pentru strămutare
7.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
8.	 Registrul de transmitere a dosarelor penale judecătorilor
9.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul alfabetic al cauzelor contravenționale

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Cahul

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație este introdusă de trei sau chiar patru ori 
în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării unui dosar civil.

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Curții de Apel Cahul este constituit din cancelarie, arhivă, direcția 
documentare și din alte subdiviziuni. Cancelaria, arhiva și direcția docu-
mentare, asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generali-
zarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria se află la etajul 1, la intrare în instanță. O astfel de amplasare 
este în concordanță cu normele generale de design aplicabile instanțelor 

de judecată. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea 
dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor, cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Curții de Apel Cahul utilizează în activitatea sa următoarele 
registre:

Curtea de Apel Cahul
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Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a 
corespondenței

Numele apelantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale 
apelantului

PIGD Fișa acțiunilor

Numele intimat PIGD Fișa acțiunilor Registru alfabetic al 
dosarelor civile

Datele de contact ale 
intimatului

PIGD Fișa acțiunilor Registru alfabetic al 
dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registru alfabetic al 
dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fişa acţiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Cahul

Prezumînd că specialiștii din cancelarie au prezentat echipei de evaluare 
toate registrele utilizate, se poate conchide că, cancelaria, într-o anumită 
măsură, s-a conformat modificărilor la Instrucțiune3.

Arhiva Curții de Apel Cahul este amplasată la etajul 1. Încăperea pentru 
păstrarea dosarelor în arhivă are o dimensiune limitată, dar suficientă 
pentru păstrarea dosarelor care se află în gestiunea instanței. Arhiva este 
dotată cu sistem de ventilare. Dosarele din arhivă sunt păstrate în mod 
ordonat, organizarea arhivei este eficientă, rafturile sunt din lemn cu 
carcasă de metal. Intrarea în arhivă este restricționată.

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea şi completarea Instruc-
ţiunii. 

Concluzii

•	 Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Cahul în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 9,6%. 

•	 Numărul total de dosare examinate la Curtea de Apel Cahul în 
perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 14,1%. 

•	 Numărul total de dosare civile examinate la Curtea de Apel Cahul 
în perioada 2009-2011 în prima instanță s-a majorat cu 57 dosare, 
în apel – s-a micșorat cu 76 dosare, în recurs – s-a micșorat cu 17 
dosare și în revizuire – s-a micșorat cu 7 dosare. 

•	 Numărul total de dosare penale examinate la Curtea de Apel 
Cahul în perioada 2009-2011 în apel s-a micșorat cu 22 dosare și 
în recurs – s-a micșorat cu 20 dosare. 

•	 Numărul total de dosare contravenționale examinate la Curtea de 
Apel Cahul în perioada 2009-2011 în recurs s-a micșorat cu 24 
dosare. 

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 116 
dosare. 

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 12,9%.  

•	 Cancelaria se află la intrare în instanță. O astfel de amplasare 
este în concordanță cu normele generale de design aplicabile 
instanțelor de judecată. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie este, 
într-o anumită măsură, conform prevederilor din Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

Curtea de Apel Cahul
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Curtea de Apel Cahul, conform schemei de încadrare, dispune de 6 
judecători. Numărul total de angajați ai Curții de Apel Cahul, cu excepția 
judecătorilor, constituie 30,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Curții de Apel nu este prevăzută funcția de 
specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către președintele Curții de Apel Cahul și specialistul 
coordonator din Direcția documentare. Specialistul este responsabil pentru 
întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, întocmirea 
dosarelor personale, completarea păstrarea și evidența carnetelor de 
muncă, elaborarea proiectelor de ordine și dispoziții.

La Curtea de Apel Cahul funcțiile specialistului relații cu publicul sunt 
exercitate de vicepreședintele Curții și specialistul coordonator, care sunt 
reprezentanții oficiali ai instanței judecătorești în relațiile cu mass-media 
și informare publică, avînd obligația de a informa instituțiile mass-media 
și publicul în vederea transparenței activității în condițiile legii. Informația 
cu privire la datele de contact ale persoanelor responsabile de relații cu 
publicul sunt plasate pe pagina web a instanței și pe panoul informativ.

Aparatul Curții de Apel Cahul este constituit din cancelarie, arhivă, direcția 
documentare și din alte subdiviziuni. La Curtea de Apel Cahul funcționează 
personal de specialitate, personal tehnic și de deservire și muncitori. 
Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară 
în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice 
vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009.

Curtea de Apel Cahul dispune de fișe de post pentru funcțiile de președinte 
al Curții de Apel, judecător, consilier al președintelui, consultant, grefier, 
șef direcție documentare, șef secție cancelarie, specialist al cancelariei, 
traducător, specialist coordonator, șef direcție economico-administrativă, 
expeditor, șef serviciu auxiliar, operator în sala cu cazane, șofer, îngrijitor 
încăperi, iluminator, curățitor, muncitor la îngrijirea complexă și deservire 
a clădirii, șef arhivă.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Curții de Apel Cahul

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent2

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 4
4. Şef direcție  1
5. Consilier al președintelui  1 
6. Consultant 3
7. Grefier 6
8. Traducător 2
9. Şef secție 1

10. Specialist coordonator 1
11. Specialist 4

IV. RESURSE UMANE

12. Şef arhivă 1
13. Expeditor 1
14. Şef direcție 1
15. Specialist 0,5
16. Şef serviciu auxiliar 1
17. Şofer 1
18. Iluminator 1
19. Muncitor de îngrijire complexă și 

repararea clădirii
1

20. Operator în sala cu cazane 1,5
21. Îngrijitor încăperi 1,5
22. Curățitor teritoriu 0,5

TOTAL 36,5

Sursa: Contabilitatea Curții de Apel Cahul

Curtea de Apel dispune de un Regulament de ordine internă care este 
pus la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul 
stabilește modul de activitate și de organizare a muncii la Curtea de Apel, 
drepturile și obligațiile salariaților din aparatul Curții de Apel, a judecătorilor, 
a tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii din cadrul Curții de Apel Cahul au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
din Curtea de Apel Cahul folosesc bază de date legislativă Moldlex. Din 
publicațiile la care este abonată Curtea de Apel Cahul pot fi menționate: 
Monitorul Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Contabilitate și 
audit, Justiția Constituțională, Revista Națională de Drept, Resurse umane, 
Cahul Expres, Dreptul și Moldova Suverană.

Colaboratorii Curții de Apel sunt instruiți în baza planului anual de in-
struire. Angajații au menționat că este necesară instruirea grefierilor în 
întocmirea procesului-verbal al ședinței de judecată și utilizarea PIGD și 
Femida.

Totodată, s-a menționat despre necesitatea elaborării unor culegeri de 
acte procedurale pentru grefieri, pentru cancelarie și pentru arhivar, care 
ar contribui la sporirea calității acțiunilor procedurale desfășurate de 
aceștia. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Curtea este realizat de preșe-
dinte și specialistul coordonator din Direcția documentare.

•	 Funcțiile specialistului relații cu publicul sunt exercitate în practică 
de vicepreședintele Curții și specialistul coordonator.

•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-
cialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile de in-
struire variază de la analiza particularităților de aplicare a legisla-
ției pînă la studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea 
nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.

Curtea de Apel Cahul
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La Curtea de Apel Cahul există un ghișeu electronic, pentru informarea 
justițiabililor, care este amplasat la intrare în judecătorie. Totodată, 
funcțiile biroului de informații sunt exercitate de cancelarie, care se află 
la etajul 1. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la 
etajul 2. S-a menționat că justițiabilii foarte rar se adresează cu întrebări 
la specialiștii din cancelarie. În majoritatea cazurilor se consultă ghișeul 
electronic sau panoul informativ. Pe ușile judecătorilor sunt prezente 
indicatoarele cu numele judecătorilor, însă lipsesc avertismente că accesul 
în biroul judecătorului este interzis. Cu toate acestea, accesul în birourile 
judecătorilor este restricționat, deoarece birourile acestora se află la etajul 
2, unde justițiabilii nu au acces. Există săgeți de direcționare a cetățenilor 
spre cancelarie.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Curtea de Apel 
Cahul sunt extrase din PIGD, sau, în unele cazuri, sunt elaborate 
în format Word

-	 Programul de lucru al instanței
-	 Orarul de audiență a cetățenilor
-	 Orarul de lucru a persoanelor responsabile de relații cu publicul 

și mass-media
-	 Broșură privind drepturile și obligațiile persoanei acuzate
-	 Lista administratorilor proceselor de insolvabilitate înregistrați de 

către Curtea de Apel Cahul
-	 Codul de conduită a funcționarului public: obligații și garanții
-	 Planul de evacuare a cetățenilor
-	 Informații cu privire la accesul interzis în cadrul instanței cu 

telefoane  mobile
-	 Modele de cereri de chemare în judecată
-	 Modele de cereri privind eliberarea copiei hotărîrii instanței 

judecătorești.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Curții de 
Apel Cahul pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform  programului de activitate al  instanței. Copiile actelor solicitate 
sunt eliberate în decursul a 10 zile, în conformitate cu prevederile legislației 
în vigoare, însă, de cele mai dese ori, actele se eliberează în aceeași zi. La 
cerere se anexează copia buletinului de identitate. Președintele avizează 
prin rezoluție cererea și numește persoana responsabilă de executarea 
acesteia. Prima filă a copiei este autentificată de președintele instanței, 
iar celelalte de specialiștii cancelariei, după care se aplică ștampila umedă 
a instanței.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

Concluzii

•	 Există un ghișeu electronic de informații pentru public la etajul 1.
•	 Sunt plasați indicatori clari de direcționare a cetățenilor. 
•	 Biroul specialistului coordonator pentru relații cu publicul se află 

la etajul 2. O astfel de amplasare limitează accesul justițiabililor 
la serviciile specialistului coordonator, întrucît accesul la etajul 2 
este strict interzis pentru cetățeni.

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
despre pagina web a Curții de Apel Cahul, informație despre 
dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, etc.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele 
judecătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza 
cererile privind eliberarea copiilor de pe hotărîri și instruirea 
corespunzătoare a specialiștilor din cancelarie.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea 
automată a listei cauzelor fixate pentru judecare în toate cauzele 
puse pe rolul instanței. 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare a  cetățenilor spre biroul 
specialistului relații cu publicul și arhivă.

foto 13. Panou informativ 
foto 14. Ghișeu electronic 
foto 15. Inscripție la intrare în clădire
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Curtea 
de Apel Cahul elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul CA Cahul este structurat în șase categorii de cheltuieli după cum 
urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul CA Cahul a 
cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 2 milioane lei în 2010 la circa 
2,5 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 8% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează majorării volumului de mijloace financiare pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal cu 20% și plății serviciilor comunale cu 18%.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 
12% față de anul 2011. Majorarea se datorează planificării în creștere a 
mijloacelor financiare destinate cheltuielilor operaționale cu 40%. La fel, 
s-au majorat și mijloace financiare destinate serviciilor comunale cu 23%.

4 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de 
transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, formarea 
profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și de calcul, 
mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 65% din bugetul total al instanței. 
Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și 
normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. 
Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare 
în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 600 mii 
lei la 498,9 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 17%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 22%. Raportînd 498,9 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 466,2 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 133,8 mii lei.

figura 9. Evoluția cheltuielilor operaționale

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Paza interdepartamentală;
•	 Servicii de transport.

figura 10. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 33% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru servicii de 
pază au constituit 26% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește 
plata serviciilor de transport, pentru acoperirea acestor cheltuieli au fost 
utilizate 9% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale s-a modificat. Astfel, 
cota cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor 
și obiectelor de uz gospodăresc a înregistrat o diminuare cu 23% fiind 
devansată de cheltuielile de pază care au cunoscut o majorare cu 15%. În 
ce privește ponderea cheltuielilor pentru serviciile de transport, aceasta 
s-a majorat cu 6%.

Tabel 8. Structura bugetului CA Cahul pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,303,147 1,560,315 20% 1,605,200 3%
Reparații 18,293 19,454 6% 1,100 -94%
Servicii comunale 117,187 138,170 18% 169,900 23%
Mijloace fixe 7,748 0 -100% 0 0%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 600,036 498,880 -17% 699,600 40%

Total 2,046,411 2,216,819 8% 2,475,800 12%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la CA Cahul
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Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 20% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, 
materialelor și obiectelor de uz gospodăresc;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de pază s-a redus cu 12%;
•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, acestea 

au fost planificate avînd o cotă de 13% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării timbrelor și efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin reducerea 
numărului de dosare examinate. Astfel, dacă în anul 2010 numărul de 
dosare examinate a fost de 854, atunci în anul 2011 a fost de 662 dosare 
examinate.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 703 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 754 lei (vezi 
graficul de mai jos).

figura 11. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru CA Cahul

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Creșterea costului mediu operațional per dosar examinat se poate de 
explicat prin faptul că, cheltuielile operaționale s-au redus într-o măsură 
mai mică față de numărul de dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile 
operaționale, după cum s-a menționat anterior, s-au redus cu 17%, atunci 
numărul de dosare examinat s-a diminuat cu 22%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: CA CAhuL VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 754 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru instanțele de nivelul doi.

figura 12. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru CA Cahul vs. costul mediu 

ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în CA 
Cahul a fost net superior costului mediu ponderat per dosar examinat la 
nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul CA Cahul evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – consilierul și contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 
majorat față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.

Curtea de Apel Cahul
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CURTEA DE APEL 
COMRAT 

PREzENTARE GENERALĂ

Curtea de Apel Comrat este amplasată în orașul Comrat. Din 
circumscripția Curții de Apel Comrat fac parte 3 judecătorii, con-
form anexei nr.2 a Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea 
judecătorească.

Curtea de Apel, conform schemei de încadrare, dispune de 7 jude-
cători. Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, consti-
tuie 34 persoane. La Curtea de Apel Comrat nu există un specialist 
în resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consultant.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță avînd în acest scop un specialist în procu-
rări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor 
operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au redus 
față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat s-a redus față de anul precedent, dar a fost net superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Curții de Apel Comrat are o suprafață de 583,3 m² și 2 
etaje. Interiorul și exteriorul clădirii au fost renovate capital. Se 
planifică construcția unei anexe în care vor fi create o sală de 
ședințe și birouri pentru personal.

or. Comrat, str. Lenin, 177

Data vizitei: 05 iunie 2012

Angajații Curții de Apel Comrat folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2011. Viteza redusă de funcționare a PIGD și repar-
tizarea inechitabilă au fost menționate de către angajații Curții de 
Apel Comrat drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

În timpul vizitei de documentare s-a menționat că toate ședințele 
de judecată au loc în sălile de ședințe, deși instanța dispune de 2 săli 
pentru 7 judecători. Angajații Curții de Apel Comrat înregistrează 
audio toate ședințele care au loc în cele 2 săli de ședințe, dotate cu 
echipament de înregistrare audio. 

Specialiștii din cadrul Curții de Apel Comrat țin un număr de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.

Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Comrat a 
crescut în perioada 2009-2011 cu 288 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate s-a majorat în aceeași perioadă cu 276 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 87,8%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis. 

Pagina web a Curții de Apel Comrat este actualizată periodic, meni-
urile fiind completate cu informație de interes public.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost renovată și se menține în stare bună.

Alimentare cu apă 3 Instanța dispune de sistem de alimentare cu apă centralizat. Sistemul de țevi din inte-
riorul instanței a fost renovat, însă rețeaua centrală este în stare proastă.

Alimentare cu energie electrică 1 Rețeaua electrică a fost renovată în anul 2006. Careva probleme nu au fost raportate. 

Sistem de canalizare 2 Sistemul de țevi a fost schimbat integral. 

Sistem de încălzire 1 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Probleme nu au fost raportate.

Sistem anti-incendiu 1 În anul 2010 a fost instalat sistem anti-incendiu în întreaga clădire (birouri, coridoare și 
sălile de ședință). De asemenea birourile au fost asigurate cu stingătoare de incendiu.

Acoperiș 1 Structura acoperișului este solidă, în stare foarte bună.

Interior 1 Interioarele au fost renovate integral. A fost procurat mobilierul necesar.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada instanței
foto 2. Curtea din fața  instanței 
foto 3. Sistem de supraveghere video din exterior
foto 4. Detector de metale
foto 5. Boxe pentru pachete / genți

2

3 5

Curtea de Apel Comrat



109

1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Curtea de Apel Comrat în luna iunie 2012. 

Clădirea Curții de Apel Comrat are o suprafață de 583,3 m² și 2 etaje. Sunt 
25 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

Curtea de Apel Comrat beneficiază de serviciile de pază asigurate de poliția 
judiciară și paza de stat. La intrare în clădire este instalat un detector de 
metale. De asemenea, este instalat un sistem de supraveghere video cu 
circuit închis (CCTV) pentru a monitoriza instanța și teritoriul acesteia.

Clădirea Curții de Apel Comrat a fost construită în 1966, urmînd să fie 
sediul unei organizații de construcții. Curtea de Apel își are sediul în 
clădirea dată din 2003. La data vizitei de documentare s-au finisat lucrările 
de reparație capitală, care au durat 6 ani. Instanța se află în stare foarte 
bună, fiind renovată integral. Fațada clădirii a fost întărită cu două brîuri 
și patru coloane, pentru a rezista la cutremure de pămînt. De asemenea, 
clădirea a fost izolată termic cu material plastic expandat. A fost construită 
o anexă ce servește ca spațiu pentru deținuți.

Fațada instanței este în stare bună, deși sunt necesare lucrări minore de 
reparație pentru înlăturarea defecțiunilor cauzate de ploile torențiale. 

Curtea de Apel dispune de un sistem centralizat de canalizare și aprovizi-
onare cu apă, fiind instalat un hidrofor pentru rezervarea apei în cazul de-
conectării de la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Sistemul electric 
este în stare foarte bună, rețeaua fiind renovată în anul 2006. Probleme 
cu supra-sarcina sau căderi de tensiune nu au fost raportate. Sistemul de 
încălzire este în stare foarte bună. Au fost procurate 2 cazane, care asigură 
instanța cu necesarul de energie termică. 

Arhiva este aranjată eficient într-o încăpere de la etajul 1. Cancelaria este 
amplasată la etajul 1, fiind instalat și un ghișeu pentru informații.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare foarte bună. Spațiul pentru 
justițiabili a fost amenajat cu mobilier, inclusiv au fost instalate boxe pen-
tru genți și culere pentru apă cu pahare de unică folosință. La etajul 1 au 
fost reparate podelele, pereții și montat tavanul suspendat. A fost pro-
curat mobilier nou pentru spațiul pentru justițiabili și birouri. Accesul la 
etajul 2 este restricționat, fiind instalat postul poliției judiciare, care, după 
necesitate, permite accesul justițiabililor la etajul 2. WC-ul este în stare 
bună. Sălile de ședințe sunt în stare bună. A fost creată o sală de conferin-
țe, dotată cu echipamentul necesar.

Toate birourile de la etajul 2 sunt în stare foarte bună. A fost procurat 
mobilier nou în majoritatea birourilor. Rețeaua electrică a fost renovată. 
Corpurile de iluminat au fost schimbate. Toate birourile judecătorilor sunt 
dotate cu aer condiționat, frigidere, cuptoare cu microunde și ceainice 
electrice. Coridorul principal și spațiul central au fost renovate și sunt 
într-o stare bună. WC-urile sunt în stare bună.

Sunt instalate sisteme de detectare a incendiului și indicatori spre ieșire.

Spațiul funcțional al Curții de Apel Comrat este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia în stare bună. De 
asemenea, deținuții dispun de un bloc sanitar aparte. Deținuții sunt aduși 
în sala de ședințe prin intrarea din spate a instanței. Instituția dispune de 
2 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 7 judecători ai Curții de 
Apel Comrat. Pentru asigurarea activității eficiente a celor 7 judecători, 
mai este necesară cel puțin o sală de ședințe.

Curtea de Apel Comrat dispune de un proiect, potrivit căruia se planifică 
construcția unei încăperi adiționale la clădirea de bază, cu 2 etaje, în care, 
la primul etaj va fi amenajată o sală de ședințe cu cameră de deliberare, iar 
la al etajul 2 vor fi amenajate oficii pentru judecători, grefieri și referenți. 
Cheltuielile pentru construcția planificată au fost estimate cu aproximație 
la 2.000.000 lei.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identificate 
8 priorități în lucrările de reparație capitală. Toate recomandările au fost 
realizate integral. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea lucrărilor de renovare a fațadei 
exterioare şi a structurii de la intrare.

Realizat 

Instalarea burlanelor pentru a dispersa apa de la clădire. Realizat
Instalarea unei plăci cu denumirea instituției la 
intrare și a iluminării externe.

Realizat

Finalizarea gardului şi a lucrărilor pe teren. Realizat
Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor şi a 
luminilor semnalizatoare pentru evacuarea în caz 
de urgență, după cum prevede legislația.

Realizat

Înlocuirea cazanelor de încălzire şi reparația anexei. Realizat
Construcția extensiei celulelor pentru deținuți. Realizat
Construcția unui garaj cu două locuri. Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Curtea de Apel Comrat au fost realizate 
un șir de lucrări de renovare, care s-au focusat pe recomandările 
din Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 În instanță este instalat un sistem de detectare a incendiului.
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009, se poate conchide că 100% din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral. 

Recomandări

•	 Reparația fațadei exterioare pentru înlăturarea defecțiunilor mi-
nore cauzate de ploile torențiale.

foto 6. Sistem de supraveghere video din interior
foto 7. Sistem anti-incendiu
foto 8. Spațiu pentru justițiabili 
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Curtea de Apel Comrat utilizează PIGD începînd cu anul 2008. În instanță 
a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Curții de Apel Comrat au menționat probleme ce țin de aspec-
tele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD, re-
partizarea inechitabilă, dificultăți în utilizarea instrumentului de căutare a 
PIGD și blocarea PIGD la schimbarea statutului actului din proiect în final. 
Gestionarea resurselor umane prin intermediul PIGD este realizată de că-
tre consilierul președintelui, care înregistrează noii angajați ai instanței, 
atribuindu-le nume de utilizatori și parole.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea 
documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosa-
relor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: dosarele în primă 
instanță – toate actele, dosarele civile în a doua instanță– hotărîrea ata-
cată și cererea de apel sau recurs, dosarele penale în a doua instanță – 
sentința și rechizitoriul.

Instanța dispune de un specialist în tehnologii informaționale, prevăzut în 
statele de personal, în calitate de specialist. La etapa actuală, funcția dată 
este vacantă. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, 
pînă la 2 săptămîni. Se dorește operativitate în soluționarea problemelor. 
Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților Curții de Apel Comrat de 
serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD 
– Curtea de Apel Comrat

Sugestii de modificare a PIGD
Mărirea vitezei de funcționare a PIGD.
Introducerea gradelor de complexitate pentru repartizarea aleatorie 
a cauzelor.
Modificarea prezentării datelor statistice, în așa mod încît să poată 
fi vizualizată informaţia cu privire la dosarele cu statut de examinare 
sau încheiat pentru fiecare judecător.
Crearea posibilității introducerii manuale a datei Încheierii introduse 
în PIGD.
Introducerea în textul citației a denumirii raionului, municipiului.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Curtea de Apel Comrat dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Toate ședințele 
sunt înregistrate audio. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că 
toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 7 judecători care la 
moment activează în instanță și 2 săli de ședințe. Se planifică crearea unei 
noi săli de ședințe.

Toate solicitările pentru înregistrarea ședinței de judecată au fost satis-
făcute. Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipa-
mentul de înregistrare audio, în 100% din cazuri de solicitare a CD-lui cu 
înregistrarea ședinței, CD-urile au fost eliberate. În total au fost eliberate 
25 CD – uri. La arhivar a fost creat un registru pentru ținerea evidenței 
CD-urilor eliberate. La transmiterea dosarului în cancelarie, CD-ul cu înre-
gistrarea audio a ședințelor de judecată se anexează la dosar. Consilierul  
președintelui a menționat despre faptul că va fi procurat un hard drive, pe 
care să se salveze înregistrările ședințelor de judecată, în vederea securi-
zării suplimentare a acestora.

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Curții de Apel 
Comrat țin de viteza redusă de pornire a programului, imposibilitatea 
audierii înregistrării audio și calitatea nesatisfăcătoare a înregistrărilor. 
Probleme raportate de altă natură țin de legislația imperfectă care prevede 
lucrul dublu - pe suport de hîrtie și electronic.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

foto 9. Sală de ședințe 
foto 10. Sistem de înregistrare audio 
foto 11. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe
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II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

9

2.3. PAgInA web A CuRțII 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 specialistul relații cu publicul 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. 
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Tabelul 3. 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

Cadrul normativ Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea instanței
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 Promotion Organisation 
	Legislația Republicii Moldova
	Statistica oficială
	Preşedinţiile Regionale ale Republicii Moldova 

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

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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Curtea de Apel Comrat dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 16 32
Imprimante 8 -
Scaner 1 3
Seturi de înregistrare audio 2 5
Copiator (Xerox) 3 -
Fax 1 -
UPS 11 30
Televizor 1 1

Sursa: Curtea de Apel Comrat

Concluzii

• La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Curții de Apel Comrat se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD, repartizării inechitabile a dosarelor, dificultăți în utilizarea instrumentului de căutare a 
PIGD și blocarea PIGD la schimbarea statutului actului din proiect în final.

• Angajații Curții de Apel Comrat folosesc sistemul de înregistrare audio.
• Pentru îmbunătățirea activității Curții de Apel Comrat sunt necesare 32 computere, 3 scanere, 5 seturi de 

echipament de înregistrare audio și un televizor pentru vizualizarea probelor video.
• Curtea de Apel Comrat utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 

completate cu informație de interes public despre activitatea Curții de Apel Comrat. 

Recomandări

• Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.

3 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Curții de Apel Comrat este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de procedură, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Curtea de Apel Comrat s-a majorat din 2009 de la 702 dosare 
la 990 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul total de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, s-a majorat de la 
494 dosare în anul 2009 la 770 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Din Figura 4 reiese că numărul total de dosare civile examinate de Curtea 
de Apel Comrat în prima instanță s-a majorat de la 2 dosare civile în 
2009 la 69 dosare în 2011. Numărul dosarelor civile examinate în apel, 
de asemenea, s-a majorat de la 201 dosare civile la 232 dosare în 2011. 
Numărul dosarelor civile examinate în procedura de recurs a crescut de 
la 110 dosare civile în 2009 la 183 dosare în 2011. Numărul dosarelor 
civile examinate în procedura de revizuire nu s-a schimbat substanțial în 
perioada 2009-2011. 

figura 4. Tendința numărului total de dosare civile examinate
 în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor prezentate în Figura 5, numărul total al dosarelor penale 
examinate în apel la Curtea de Apel Comrat a crescut de la 61 dosare 
penale în 2009 la 69 dosare în 2011. Numărul dosarelor penale examinate 
în procedura de recurs s-a majorat la Curtea de Apel Comrat de la 46 
dosare penale în 2009 la 76 dosare penale în 2011. 

figura 5. Tendința numărului total de dosare penale examinate 
în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

 
Sursa: DAJ

Din informația prezentată în Figura 6 reiese că Curtea de Apel Comrat a 
examinat în procedura de recurs 60 dosare contravenționale în 2009, cifra 
dată crescînd pînă la 137 dosare contravenționale în 2011. 

figura 6. Tendința numărului total de dosare contravenționale 
examinate în perioada 2009-2011 / pe tip de procedură 

 
Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Curtea 
de Apel Comrat relevă o scădere a restanței de la sfîrșit de an de la 124 
dosare restante în 2009 la 107 dosare restante în 2011 (Figura 7). 

III. ACTIVITATEA CURȚII DE APEL COMRAT
Curtea de Apel Comrat
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figura 7. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Curtea de Apel Comrat a crescut de la 
79,9% în anul 2009 la 87,8% în 2011 (Figura 8). 

figura 8. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

 

Sursa: DAJ

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Curții de Apel Comrat se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, 
analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Curții de Apel Comrat se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 3 specialiști, care sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru 
scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Curții de Apel Comrat utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Curții de Apel Comrat

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire
3. Registrul de evidenţă a petițiilor
4. Registrul de evidenţă a CD-urilor cu înregistrarea audio
5. Registrul de evidenţă a dosarelor penale şi civile transmise instanţelor ierarhic superioare
6. Registrul de evidență a semnelor poştale
7. Registrul de evidenţă a materialelor privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătorilor străini transmise 

judecătorilor pentru judecare în prima instanţă
8. Registrul de evidenţă a materialelor privind conflictul de competenţă
9. Registrul de evidenţă a materialelor privind strămutarea
10. Registrul de evidenţă a materialelor privind recuzarea 
11. Registrul de evidenţă a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti

Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de recurs
2. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de apel
3. Registrul alfabetic al dosarelor civile examinate în ordine de revizuire
4. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în ordine de contencios administrativ 
5. Registrul alfabetic al dosarelor economice examinate în prima instanță
6. Registrul de evidenţă a titlurilor executorii transmise spre executare
7. Fișa acțiunilor

Penal 1. Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de recurs 
2. Registrul alfabetic al dosarelor penale în ordine de apel 
3. Registrul de evidenţă a materialelor privind eliberarea provizorie sub controlul judiciar.
4. Registrul de evidenţă a dosarelor penale transmise judecătorului pentru judecare în ordine de recurs.
5. Registrul de evidenţă a dosarelor penale transmise judecătorului pentru judecare în ordine de apel.
6. Registrul de evidenţă a materialelor privind eliberarea provizorie pe cauţiune a persoanelor deţinute
7. Registrul de evidenţă a demersurilor privind prelungirea termenului arestului la domiciliu
8. Registrul de evidență a materialelor privind acţiunile organelor de urmărire penală efectuate cu autorizaţia judecătorului 

de instrucţie
9. Registrul de evidenţă a demersurilor privind prelungirea termenului arestului preventiv
10. Registrul de evidenţă a materialelor privind modificarea măsurilor procesuale de constrîngere
11. Registrul de evidenţă a demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit, învinuit a arestului preventiv
12. Registrul de evidenţă a plîngerilor împotriva acţiunilor organului de urmărire penală
13. Registrul de evidenţă a titlurilor executorii transmise spre executare
14. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale examinate în ordine de recurs
2. Registrul de evidenţă a dosarelor contravenţionale

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Comrat
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În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport 
de hîrtie și electronic. Aceeași informație este introdusă de trei sau chiar 
patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul 
înregistrării unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria 
informației

Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4

Numărul manual 
al dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței 
de intrare, Registrul alfa-
betic al dosarelor civile,  
Registrul de evidență a do-
sarelor civile primite / pre-
date

Numele 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al do-
sarelor civile,  Registrul de 
evidență a dosarelor civile 
primite / predate

Datele de contact 
ale reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al do-
sarelor civile

Datele de contact 
ale pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al do-
sarelor civile

Categoria 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al do-
sarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea 
dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a do-
sarelor civile primite / pre-
date

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Curții de Apel Comrat

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune4.

Arhiva Curții de Apel Comrat este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind ame-
najată eficient într-o încăpere. Sunt instalate indicatoare de direcționare 
a cetățenilor spre arhivă. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă 
are dimensiuni adecvate, un regim de temperatură și umiditate adecvat. 
În arhivă este instalat sistem de ventilare. Spațiul pentru amenajarea do-
sarelor este suficient, amenajat adecvat. Spațiul este dotat cu stingătoare 
de incendiu. Dosarele sunt păstrate în mod ordonat. Starea tehnică a în-
căperii pentru arhivă este bună. 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucți-
unii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

Concluzii

• Numărul total de dosare parvenite la Curtea de Apel Comrat în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 41,0%. 

• Numărul total de dosare examinate la Curtea de Apel Comrat în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 55,9%. 

• Numărul total de dosare civile examinate la Curtea de Apel Comrat 
în perioada 2009-2011 în prima instanță s-a majorat cu 67 dosare, 
în apel – s-a majorat cu 31 dosare, în recurs – s-a majorat cu 73 
dosare și în revizuire – s-a micșorat cu 10 dosare. 

• Numărul total de dosare penale examinate la Curtea de Apel 
Comrat în perioada 2009-2011 în apel s-a mărit cu 8 dosare și în 
recurs – s-a majorat cu 30 dosare. 

• Numărul total de dosare contravenționale examinate la Curtea de 
Apel Comrat în perioada 2009-2011 în recurs s-a majorat cu 77 
dosare. 

• Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu 17 
dosare. 

• Rata de soluționare a dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 
cu 7,9%.  

• Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

• Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

• Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

foto 12. Cancelaria
foto 13.  Arhiva
foto 14. Sistem de ventilare în arhivă
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La Curtea de Apel Comrat activează 7 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, 
constituie 34 persoane. 

În schema de încadrare a Curții de Apel Comrat nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către președintele instanței și consultant.

La Curtea de Apel Comrat activează un specialist relații cu publicul, în 
atribuțiile căruia intră asigurarea informării publicului despre activitățile 
instanței și întocmirea proiectelor de răspuns la petiții.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț într-un 
ziar local, pe pagina web a instanței și la postul local de televiziune. Se 
formează o comisie de concurs pentru selectarea candidaților la ocuparea 
funcțiilor publice vacante. Se organizează o intervievare verbală și scrisă. 
Președintele instanței decide asupra angajării și întocmește ordinul de 
angajare. 

Curtea de Apel Comrat dispune de fișe de post pentru funcțiile de șef secție 
documentare, consilierul președintelui, consultant principal, consultant, 
grefier, șef cancelarie, specialist în relații cu publicul, specialist în dosare 
penale, specialist în dosare civile, specialist coordonator, traducător, șef 
serviciu economic-administrativ, specialist contabilitate, șef arhivă, șef  
expediție, specialist IT.

Tabel 7. Schema de încadrare a Curții de Apel Comrat

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 7 -
2. Şef direcție 1 -
3. Consilier al președintelui 1 -
4. Consultant principal 1 -
5. Consultant 3 -
6. Grefier 7 -
7. Translator 3 -
8. Şef secție 1 -
9. Specialist principal 2 -
10. Specialist coordonator pentru 

serviciul relații cu publicul
1 -

11. Specialist 3 1

12. Şef arhivă 1 -
13. Şef expediție 1 -
14. Şef direcție 1 -
15. Şef serviciu auxiliar 1 -
16. Şofer 1 -
17. Muncitor 1 -
18. Operator în sala cu cazane 1 -
19. Iluminator 1 -
20. Îngrijitori încăperi 2 -
21. Curățători teritoriu 1 -

TOTAL 41 1

Sursa: Contabilitatea Curții de Apel Comrat

Curtea de Apel are un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și colaboratorilor instanței. Regulamentul stabileș-
te modul de activitate și de organizare a muncii în instanță, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru instanță întru asigurarea unei administrări eficien-
te și efective a justiției. Curtea de Apel Comrat dispune și de Norme de 
conduită a justițiabililor și altor persoane în instanța judecătorească. De 
asemenea este utilizat Regulamentul cu privire la serviciul de informare 
publică si relații cu mass-media.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011, toți judecătorii Curții de Apel Comrat au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe 
care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
Curții de Apel Comrat folosesc baza legislativă de pe pagina web a Minis-
terului Justiției, instanța fiind abonată și la baza de date legislativă priva-
tă Moldlex. Din publicațiile la care este abonată Curtea de Apel Comrat 
pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, 
Jurisdicția constituțională, Вести Гагаузии și Кадры и заработная 
плата.

În instanță se organizează cursuri interne de instruire pentru angajați. 

Concluzii

• Managementul resurselor umane la Curtea de Apel Comrat 
este realizat de președinte și consultant. 

• Curtea de Apel dispune de specialist relații cu publicul. 
• Curtea de Apel nu dispune de un specialist în resurse umane.
• Curtea de Apel dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor. 

Recomandări

• Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

IV. RESURSE UMANE 
Curtea de Apel Comrat
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Curtea de Apel Comrat dispune de un ghișeu, care este amplasat aproape 
de intrarea în instanță. Biroul specialistului relații cu publicul se află la eta-
jul 2. La intrare în instanță sunt indicatoare de direcționare a cetățenilor 
spre cancelarie și arhivă. Lipsesc indicatoare de direcționare spre biroul 
specialistului relații cu publicul. Pe ușile birourilor judecătorilor sunt insta-
late plăci cu avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există 4 panouri de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Curtea de Apel Com-
rat nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Programul de lucru al Curții de Apel Comrat
-	 Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească
-	 Contul bancar pentru achitarea taxei de stat
-	 Orarul de audienţă a cetăţenilor
-	 Orarul de lucru al persoanelor responsabile pentru relaţiile cu 

publicul şi mass-media
-	 Modele de cereri privind eliberarea actelor judecătoreşti
-	 Copii de pe hotărîrile privind intentarea procedurii de insolvabili-

tate.

În orice zi a săptămînii, părțile și alți participanți la proces se pot adresa 
la cancelaria Curții de Apel Comrat pentru a primi copii de pe hotărîri. 
În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie 
transmit cererea la președintele Curții de Apel Comrat spre avizare. Dacă 
cererea este avizată, persoana care a depus cererea urmează să achite 
taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă 
la cancelarie sau arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Copia 
actului solicitat se eliberează în aceeași zi sau cel tîrziu în ziua imediat 
următoare. 

Concluzii

• Există un ghișeu de informații pentru public.
• Sunt indicatoare clare de direcționare spre cancelarie și arhivă. 
• Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

• Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

• Instalarea indicatorilor spre biroul specialistului relații cu publicul.
• Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 

președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

• Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Curții de Apel 
Comrat, noutăți în sistemul judiciar etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 15. Panou de informații
foto 16. Panou de informații
foto 17. Birou de informații
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Curtea de 
Apel Comrat elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele 
pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt 
stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget, 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul CA Comrat este structurat în șase categorii de cheltuieli după cum 
urmează:

• Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

• Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
• Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
• Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
• Cheltuieli pentru investiții capitale;
• Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul CA Comrat 
a cunoscut o evoluție descendentă de la circa 4,6 milioane lei în 2010 la 
circa 2,5 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a redus cu circa 48% față de anul 2010. 
Reducerea se explică prin faptul că în anul 2010, instanța a beneficiat de 
investiții capitale, care în anul 2011 lipsesc. În schimb, în 2011 analizei 
instanța a beneficiat de mijloace financiare pentru procurarea mijloacelor 
fixe.

5 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o ușoară creștere 
de 4% față de anul 2011. Aceasta se datorează în primul rînd planificării 
în creștere cu 42 la sută a mijloacelor financiare destinate cheltuielilor 
pentru servicii comunale (în special pentru gazele naturale).

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 647,6 mii 
lei la 631,8 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 2%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 9%. Raportînd 631,8 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 590,4 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 57,2 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

figura 9. Evoluția cheltuielilor operaționale

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

• Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
• Servicii de telecomunicație și de poștă;
• Paza interdepartamentală.

Tabel 8. Structura bugetului CA Comrat pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,344,800 1,416,235 5% 1,607,200 13%
Reparații 1,200 19,304 1509% 5,600 -71%
Servicii comunale 109,300 153,180 40% 217,900 42%
Mijloace fixe 0 193,300 100% 0 0%
Investiții capitale 2,561,638 0 -100% 0 0%
Cheltuieli operaționale 647,637 631,757 -2% 691,300 9%

Total 4,664,575 2,413,776 -48% 2,522,000 4%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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figura 10. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 50% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru serviciile de pază. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru 
procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodă-
resc au constituit 22% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește 
plata serviciilor de telecomunicație și de poștă, pentru acoperirea acestor 
cheltuieli au fost utilizate 11% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale puțin s-a schimbat. Ast-
fel, cota cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor 
și obiectelor de uz gospodăresc a preluat întîietatea cu 35% față de chel-
tuielile pentru serviciile de pază care s-au diminuat cu 20%. În ce privește 
ponderea cheltuielilor pentru serviciile de telecomunicație și de poștă, 
aceasta a rămas practic la nivelul anului precedent.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

• 28% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, 
materialelor și obiectelor de uz gospodăresc;

• Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de pază a rămas similară 
din anul precedent de 30%;

• Referitor la cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și de 
poștă, acestea au fost planificate avînd o cotă de 15% din totalul 
cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că dimi-
nuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. Acesta 
a avut o evoluție ascendentă. Astfel, dacă în anul 2010 numărul de dosare 
examinate a fost de 694, atunci în anul 2011 a fost de 770 dosare examinate.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 933 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 820 lei (vezi 
graficul de mai jos).

figura 11. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru CA Comrat

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL  
PeR DOSAR eXAMInAt: CA COMRAt  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 820 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru instanțele de nivelul doi.

figura 12. Analiza comparativă a costului mediu per dosar examinat 
pentru CA Comrat vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în CA 
Comrat a fost net superior costului mediu ponderat per dosar examinat la 
nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul CA Comrat evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul președintelui și Contabilul-șef. Nici o persoană nu 
dispune de studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind 
achizițiile publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să 
fie instruite cel puțin o dată la șase luni.

Concluzii

• În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
reale s-au redus.

• Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 
redus față de anul 2010.

• În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

• Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

• Evidența contabilă este automatizată.
• Toate achizițiile publice se fac de instanță avînd pentru acest scop 

un specialist în procurări.
• Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

• De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.

Curtea de Apel Comrat
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JUDECĂTORIA 
BOTANICA, 

MUN. ChIȘINĂU

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Botanica, amplasată în mun. Chișinău, deservește apro-
ximativ 245 808 locuitori din sectorul Botanica și comunele Băcioi, 
Brăila, Dobrogea, Frumușica, Revaca, Sîngera și Străisteni. 

La Judecătoria Botanica activează 18 judecători (conform schemei 
de încadrare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția ju-
decătorilor, constituie 55 persoane. În schema de încadrare a Jude-
cătoriei Botanica nu este prevăzută funcția de specialist în resurse 
umane. Managementul resurselor este realizat, în practică, de către 
președintele instanței și un consultant împuternicit în acest sens 
prin ordinul președintelui instanței. La Judecătoria Botanica activea-
ză un specialist relații cu publicul. De asemenea, acesta activează în 
calitate de specialist în cancelarie.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a redus față de anul precedent și a fost inferior costului mediu 
ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Botanica are o suprafață de 3265 m², 3 etaje și 
subsol. Etajul 4 se află în proces de construcție. 

Angajații Judecătoriei Botanica utilizează PIGD începînd cu anul 
2009. În instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Probleme de 
ordin tehnic în utilizarea PIGD țin de viteza redusă de funcționare a 
PIGD, incompatibilitatea programului Vista cu PIGD și repartizarea 
aleatorie inechitabilă. 

Mun. Chișinău, str. Zelinschi, 13

Data vizitei: 25 mai 2012

Angajații Judecătoriei Botanica nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 5 săli de ședințe în care, în 2009, au fost instalate 5 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. La Jude-
cătoria Botanica activează 18 judecători. Echipamentul de înregis-
trare audio a fost dezasamblat și scos din sălile de ședințe. În mod 
corespunzător, ședințele care au loc în sălile de ședințe nu sunt în-
registrate audio. Motivul pentru neînregistrarea audio a ședințelor 
de judecată este necorespunderea numărului sălilor de ședințe cu 
numărul de judecători care activează în instanță.  

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Botanica țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Botanica a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 396 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1229 dosare, rata de soluționa-
re a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 87,2%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor judecătorilor sunt avertismente precum că accesul în bi-
rourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Botanica este actualizată periodic, me-
niurile fiind completate cu informație de interes public. În meniul 
Lista ședințelor informația extrasă automat din PIGD nu apare pe 
pagina web a Judecătoriei Botanica. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Exteriorul clădirii este în stare bună. Structura este solidă, nu sunt vizibile 
crăpături. Cărămizile roșii și blocurile din piatră sunt curate.

Alimentare cu apă 4 Sistem centralizat de alimentare cu apă. Țevile interne sunt cele inițiale.  Lucrări de 
reparație a țevilor nu s-au efectuat din 1978. 
  

Alimentare cu energie electrică 1 Rețeaua electrică a fost renovată integral în 2008. 

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Sistemul de canalizare nu a fost reparat din 1978.

Sistem de încălzire 4 Sistemul centralizat de încălzire de la centrala municipală. Se planifică crearea unei 
centrale autonome de încălzire. La etajul 4  fost proiectat un sistem centralizat de 
condiționare, care va fi instalat în 2012. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș - Lucrări de reparație a acoperișului nu sunt necesare, deoarece se construiește etajul 
4 al clădirii. 

Interior 3 O parte din încăperi au fost reparate, fiind instalate tavane suspendate, schimbate 
corpurile de iluminat și reparate finisajele din interior. Toate ferestrele au fost 
schimbate.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

foto 1. Fațada și placa cu denumirea instituției
foto 2. Sala de ședințe 
foto 3. Scările din interiorul clădirii 
foto 4. Scările din subsol 
foto 5. Holul de lîngă birourile cancelariei

2

3

5

4

Judecătoria botanica, mun. Chişinău



121

1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Botanica în luna mai 2012. 

Judecătoria Botanica a fost construită în 1978, fiind proiectată inițial 
ca clădire a administrației publice.  Clădirea este utilizată ca sediu al 
Judecătoriei Botanica din anul 1991. 

Clădirea Judecătoriei Botanica are o suprafață de 3265 m², 3 etaje și 
subsol. Etajul 4 se află în proces de construcție. 

Judecătoria Botanica beneficiază de serviciile poliției judiciare, care sunt 
apreciate ca fiind formale. Instanța dispune de 4 paznici (doamne) cu care 
au fost încheiate contracte separate și care nu sunt în statele de personal 
ale Judecătoriei Botanica. 

Fațada instanței și scara principală sunt în stare bună. Fațada este soli-
dă, fiind construită din cărămidă roșie și piatră albă. Fațada nu necesită 
curățire. 

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct centralizate, 
acestea fiind în stare inițială. Lucrări de reparație a țevilor de canalizare 
și apeduct nu s-au efectuat din 1978. Sistemul electric este în stare 
foarte bună, fiind renovat în 2008 după un incendiu. Au fost schimbate 
toate instalațiile electrice și prizele, precum și corpurile de iluminat în 
majoritatea birourilor. 

În subsolul clădirii se află celulele pentru deținuți. Există intrare și scară 
separată pentru deținuți. În subsol se desfășoară lucrări de amenajare 
a spațiilor pentru arhivă și cantină. Tot în subsol a fost amenajat spațiul 
pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul și a discuta cu inculpații.

Arhiva este amplasată la etajul 1, fiind dotată cu sistem de aer condiționat. 
Se planifică mutarea arhivei în subsol. Securitatea arhivei este asigurată 
de lacătul de la ușă. Cancelaria este amplasată la etajul 1. În cancelarie a 
fost amenajat spațiul pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul. 

În 2008 a avut loc un incendiu cauzat de o pană electrică, care a distrus 
aproximativ 30% din etajul 1. Drept urmare,  interiorul clădirii de la etajul 
1 a fost renovat. Spațiul a fost reamenajat, fiind create încăperi pentru 

cancelarie și ghișeul de informații pentru justițiabili. Toate birourile 
cancelariei au finisaje noi, tavane suspendate, corpuri de iluminat și 
mobilier nou. Două săli de ședințe de la acest etaj au fost, de asemenea, 
renovate. WC-urile de la etajul 1 au fost  renovate în 2007 și sunt în stare 
bună. WC-uri publice la etajul 1 nu sunt. Serverul este instalat într-o 
încăpere separată la etajul 1. Încăperea este dotată cu aer condiționat. 

La etajul 2 au fost efectuate lucrări de renovare în unele birouri ale jude-
cătorilor. A fost schimbat mobilierul. Încăperea principală de dimensiuni 
mari, situată la acest etaj, este utilizată ca sală de ședințe și ca sală de 
întruniri. Încăperea a fost reparată capital și este în stare foarte bună. WC-
urile pentru justițiabili se află la etajul 2 și sunt în stare bună. 

La etajul 3 se află o parte din birourile judecătorilor, care sunt în stare 
bună. Pe coridoare tavanul este suspendat, corpurile de iluminat sunt 
noi și sunt într-o stare bună. În multe birouri mobilierul este nou. Sala de 
ședințe de lîngă biroul președintelui judecătoriei este utilizată și ca sală 
de conferințe.  Încăperea a fost renovată în 2006 și este într-o stare foarte 
bună. 

Etajul 4 se află în proces de construcție. Se planifică amplasarea birourilor 
judecătorilor la etajul 4 și crearea sălilor de ședințe suplimentare la etajele 
2 și 3.   

Spațiul funcțional al Judecătoriei Botanica este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța se confruntă cu problema insuficienței 
de spațiu, și dacă numărul judecătorilor și colaboratorilor instanței va 
crește, după cum se planifică, va fi complicat de integrat toate funcțiile în 
această clădire. Construcția etajului 4 va soluționa problema insuficienței 
spațiilor. În clădire nu există ascensoare. 

Nu sunt instalate sisteme antiincendiu și nici lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. Două din recomandări 
au fost realizate integral, iar o recomandare a fost realizată parțial. Două 
recomandări au rămas nerealizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea reparației celor două săli de ședințe 
aflate în proces de renovare

Realizat 

Instalarea sistemelor antiincendiu și a luminilor 
semnalizatoare pentru evacuare în caz de urgență

Nerealizat 

Repararea acoperișului, a jgheaburilor și burlane-
lor interioare

Nerealizat – nu este 
necesar 

Reconfigurarea spațiilor pentru a crea săli de 
ședințe suplimentare și a separa mai bine spațiul 
de acces

Realizat parțial

Instalarea încălzirii autonome și renovarea feres-
trelor

Realizat parțial 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

Judecătoria botanica, mun. Chişinău
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Concluzii

•	 La Judecătoria Botanica a fost reparat spațiul pentru deținuți, 
sălile de ședințe și se desfășoară lucrări de construcție a etajului 4. 

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Botanica au fost realizate 
lucrări de renovare, care nu s-au focusat, în mare măsură, pe 
recomandările stabilite în Raportul privind evaluarea infrastructurii 
din 2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 20 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 40 % din 
recomandări au fost realizate parțial și 40 % din recomandări nu 
au fost realizate. 

Recomandări

•	 Crearea centralei autonome de încălzire.
•	 Înlocuirea țevilor de alimentare cu apă și canalizare. 
•	 Consolidarea și mutarea arhivei în subsolul clădirii.
•	 Finisarea lucrărilor la etajul 4 și mutarea birourilor judecătorilor 

la etajul dat. 
•	 Amenajarea mai multor săli de ședințe.  

6

7

11

10

foto 6. Holul de la etajul 3 
foto 7. Biroul unui judecător de la 

etajul 3
foto 8. Sala de ședințe 

8

foto 9. Spațiu lîngă cancelarie  
pentru a lua cunoștință  
cu dosarele 

foto 10. Intrarea din spate 
foto 11. Celule pentru  

inculpați
foto 12. Spațiu din subsol  

pentru arhivă

12

Judecătoria botanica, mun. Chişinău
9
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt De geStIOnARe  
A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Botanica utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Botanica au menționat probleme ce țin de 
aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD, 
incompatibilitatea programului Vista cu PIGD și repartizarea aleatorie 
inechitabilă. 

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este posibilă 
doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. După 
înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: 
cererile de chemare în judecată sunt scanate integral, dosarele penale – 
doar prima pagină, iar dosarele contravenționale nu sunt scanate. 

Instanța dispune de un specialist în tehnologii informaționale, angajat 
în baza contractului de prestări servicii. Unele problemele de ordin 
tehnic sunt soluționate de angajații CTS. Gradul general de satisfacție a 
angajaților Judecătoriei Botanica de serviciile prestate de CTS în 2012 este 
la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Botanica

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instațele de judecată
2. Introducerea indicelui 27
3. Introducerea clasificatoarelor noi pentru dosarele economice  
4. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD

Sursa:  Președintele Judecătoriei Botanica
 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Botanica dispune de 5 săli de ședințe în care, în 2009, au 
fost instalate 5 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
La Judecătoria Botanica activează 18 judecători. Echipamentul de 
înregistrare audio a fost dezasamblat și scos din sălile de ședințe. În mod 
corespunzător, ședințele care au loc în sălile de ședințe nu sunt înregistrate 
audio. Motivul pentru neînregistrarea audio a ședințelor de judecată este 
necorespunderea numărului sălilor de ședințe cu numărul de judecători 
care activează în instanță.  

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

 

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

15

foto 13. Masă de lucru a persoanei 
responsabile pentru 
înregistrarea dosarelor în 
PIGD

13

14

foto 14. Sala de ședințe de la etajul 1
foto 15. Sala de ședințe de la etajul 1
foto 16. Sala de ședințe de la etajul 1

16

Judecătoria botanica, mun. Chişinău
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2.3. 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 3. 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 al 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 justițiabililor și a altor persoane în instanța 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 relații cu publicul – link activ la deschiderea căruia apare informația despre 
datele de contact ale specialistului relații cu publicul 

-	 Ghidul cetățeanului:
	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 -	 Componența 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

-	 Competența teritorială – lista localităților și străzilor din raza de activitate a 
Judecătoriei Botanica

-	 Sarcini si funcții – 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

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/

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. 

Judecătoria botanica, mun. Chişinău



125

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Botanica dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Aparat de telefon 33 -
Aparat de fax 5 (la balanță), 5 (funcționale) 5
Imprimanta 48 (la balanță), 43 (funcționale) 20
Set TV / DVD 1
Scaner                                                                   7 (la balanță), 7 (funcționale) 20
Sistem Audio "Femida" 5 (la balanță), 5 (funcționale) 10
Computer 86 (la balanță), 64 (funcționale) 22
Copiator 3 -
Climatizator 19 -
PC Server 1 -
Router                                                                 1 -
Rack With Accessories 1 -
Smart UPS 1 -
System audio de boxe 4 -
Aspirator 5 -
UPS 38 (la balanță), 30 (funcționale) 30

Sursa: Judecătoria Botanica

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Botanica se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD, incompatibilității programului Vista cu PIGD și repartizării aleatorii inechitabile.

•	 Angajații Judecătoriei Botanica scanează documentele din dosarele civile și penale.
•	 Angajații Judecătoriei Botanica nu folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Botanica sunt necesare 22 computere, 20 imprimante, 20 

scanere, 10 seturi de înregistrare audio, 5 fax-uri și 30 UPS-uri. 
•	 Judecătoria Botanica utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Nu toate meniurile sunt 

completate cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Botanica. Meniul Lista ședințelor, 
în care informația se extrage automat din PIGD, nu conține informație relevantă.
 

Recomandări

•	 Finisarea lucrărilor la etajul 4 al clădirii și crearea sălilor de ședințe suplimentare. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin crearea numărului de săli de ședințe 

proporțional numărului de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a graficului ședințelor 
de examinare a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de 

înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actualizată.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.
•	 Asigurarea funcționării corecte a meniului Lista ședințe de pe pagina web a Judecătoriei Botanica.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Botanica este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Botanica a scăzut din 2009 de la 15771 dosare la 
15375 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 14634 
dosare în anul 2009 la 13405 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Botanica s-a majorat de la 4894 
dosare în anul 2009 la 5340 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 2759 dosare în anul 2009 la 
187 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BOTANICA

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Botanica relevă o creștere a restanței de la 1137 dosare restante în 2009 la 
1970 dosare restante în 2011 (Figura 5).
 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Botanica a scăzut de la 92,8% în 
anul 2009 la 87,2% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

Sursa: DAJ
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Botanica se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Botanica se află la etajul 1, fiind divizată în 3 birouri: cancelaria civilă, penală, contravențională 
și recepția. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe 
suport de hîrtie și evidența acestora. Cancelaria civilă este divizată în două birouri: unul în care cererile de chemare 
în judecată se înregistrează în PIGD și în fișa acțiunilor și se scanează, iar altul în care se duce evidența dosarelor 
civile. În instanță există un ghișeu de informații, la care stau 2 persoane. Accesul în cancelarie este restricționat. 
Arhivarul stă în birou separat.

Cancelaria Judecătoriei Botanica utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Botanica

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul de transmitere a dosarelor la judecători

2. Registrul de evidență a corespondenței de intrare – dosare civile și economice
3. Registrul documentelor de intrare – cereri de apel, cereri de recurs, cereri de la 

cetățeni
4. Registrul cererilor de asistență juridică – se repartizează conform registrului cu 

avizarea Președintelui 
5. Registrul de evidență a cererilor de revizuire 
6. Registrul de evidență a avizelor telegrafice 
7. Registrul de evidență a titlurilor executorii parvenite 
8. Registrul de evidență a interpelărilor de la comisariatele de poliție, procuratură
9. Registrul de evidență a avizelor de recepție 
10. Registrul de evidență a corespondenței de ieșire (selectiv)

Expediția: 
1. Lista de predare la poștă
2. Registrul de evidență a scrisorilor 
3. Registrul de evidență a corespondenței locale – dosare transmise la CA, CSJ
4. Registrul de evidență a scrisorilor duse la oficiul de probațiune Botanica
5. Registrul de evidență a citațiilor pentru escortă 
6. Registrul de evidență a citațiilor pentru penitenciar

Civil 1. Fișa acțiunilor – completată de persoana care înregistrează cererile de chemare 
în judecată 

2. Registrul de expediere a dosarelor la Curtea de Apel – pe judecători 
3. Registrul de dosare civile - pe judecători 
4. Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor 
5. Registrul alfabetic al dosarelor civile
6. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în procedura în ordonanță
7. Registrul alfabetic al dosarelor economice
8. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în contencios administrativ
9. Mapă cu păstrarea copiilor de pe răspunsuri la interpelări privind transmiterea 

dosarelor la Curtea Supremă de Justiție 

Penal 1. Fișa acțiunilor
2. Registrul de expediere a dosarelor penale la Curtea de Apel – pe judecători 
3. Indicele alfabetic al dosarelor penale
4. Registrul de evidență a prezentărilor, demersurilor de la probațiune, 

anunțărilor în căutare, liberărilor de pedeapsă/amendă – indicele 21
5. Registru de evidență a dosarelor penale parvenite și repartizate 
6. Registrul de evidență a mișcării dosarelor în instanță 

Contravențional 1. Registrul de evidență a dosarelor cu indicele 4d
2. Registrul alfabetic – indicele 5c
3. Registrul alfabetic – indicii 26, 27
4. Registrul alfabetic – indicii 4d, 5r, 4d p/r, 4
5. Registrul dosarelor expediate la CA – nu este pe judecători 
6. Registrul de evidență a dosarelor cu indicele 4, 5r – pe judecător 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Botanica 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de 
intrare, Registrul alfabetic a dosarelor civile,   
Registrul de dosare civile - pe judecători, Registrul 
de transmitere a dosarelor judecătorilor 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței 
de intrare,   Registrul de dosare civile - pe 
judecători, Registrul de transmitere a dosarelor 
judecătorilor

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței 
de intrare, Registrul de dosare civile - pe 
judecători, Registrul de transmitere a dosarelor 
judecătorilor

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor 
judecătorilor

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Botanica 
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Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de 
registre prevăzut în Instrucțiune4. 

O parte din dosarele arhivate ale Judecătoriei Botanica se păstrează în 
cancelarie, iar cealaltă parte în arhivă. Dosare datate pînă în anul 1995 nu 
sunt păstrate în mod eficient, iar cele după 1995 sunt foarte bine aranjate 
pe rafturi din metal. Încăperea arhivei dotată cu sistem de ventilare. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Botanica a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 2,5%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Botanica a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 8,4%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Botanica în 
perioada 2009-2011 s-a mărit cu 446 dosare, al dosarelor penale 
a scăzut cu 15 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 2572 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  833 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,6%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucți-
unii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

18 21

foto 17. Ghișeu la etajul 1
foto 18. Biroul specialistului 

responsabil pentru 
înregistrarea și scanarea 
cererilor de chemare în 
judecată  

19

foto 19. Holul din cancelarie
foto 20. Registre din cancelarie
foto 21. Arhiva
foto 22. Arhiva

22
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La Judecătoria Botanica activează 18 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, 
constituie 55 persoane. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Botanica nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către președintele instanței și un consultant 
împuternicit în acest sens prin ordinul președintelui instanței. 

La Judecătoria Botanica activează un specialist relații cu publicul. De 
asemenea, acesta activează în calitate de specialist în cancelarie.

În ultimii doi ani la Judecătoria Botanica nu au avut loc angajări ale 
personalului din exterior. Persoanele sunt, de regulă, angajate din interior, 
prin transfer sau promovare. 

Judecătoria Botanica dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, consultant, consultant (resurse umane), grefier, translator, 
specialist (cancelaria civilă), specialist (cancelaria penală), specialist 
(cancelaria administrativă), șef expediție, șef de arhivă, arhivar, șef serviciu 
auxiliar, îngrijitor de încăperi.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Botanica

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 17 -
2. Judecător de instrucție  1  -
3. Consilier al președintelui  1 -
4. Contabil-șef 1 -
5. Consultant 8 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 8 -

IV. RESURSE UMANE 

8. Grefier 18 -
9. Translator 6 -
10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Arhivar 1 -
13. Şef expediție 1 -
14. Şef serviciu auxiliar 1 -
15. Îngrijitor de încăperi 6 -
16. Curățător de teren 1 -

TOTAL 73 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Botanica

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii din cadrul Judecătoriei Botanica au satisfăcut cerința 
de 40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat 
echipa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ nu sunt suficiente. 
Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă 
MoldLex. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Botanica pot fi 
menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ și Contabilitate și audit.  

Colaboratorii recent angajați în cadrul Judecătoriei Botanica învață de la 
cei care activează de mai mult timp. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Botanica este 
realizat de președinte și consultant. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, 
cumulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor judecătoriei Botanica, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

Judecătoria botanica, mun. Chişinău



130

La Judecătoria Botanica este un ghișeu de informații, care este amplasat 
la etajul 1, însă nu la intrare în judecătorie. La ghișeul de informații sunt 
procesate 50-100 solicitări pe zi. La intrare în instanță sunt indicatoare 
de direcționare a cetățenilor la cancelarie și arhivă. Pe ușile birourilor 
judecătorilor sunt plăcuțe cu numele lor și avertismentul că accesul în 
biroul judecătorului este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații, pe care sunt plasate: 
-	 Procedura de primire a documentelor din dosar
-	 Anunț despre pagina web a Judecătoriei Botanica
-	 Orele de primire ale cancelariei civile, penale și administrative
-	 Orarul primirii cererilor de chemare în judecată
-	 Informații utile despre datele de contact ale Comisariatului de 

Poliție Botanica, Procuraturii Sect. Botanica, etc.
-	 Informații despre contul bancar pentru achitarea taxei de stat și 

a amenzilor 
-	 Procedura de primire a avizelor publicitare 
-	 Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească. 

Tot la intrare este instalat un panou cu lista ședințelor, pe care sunt afișate 
listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Botanica nu 
sunt extrase automat din PIGD, ci elaborate manual în Word. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria 
Judecătoriei Botanica pentru a primi copii de pe actele din dosar. În acest 
scop se depune o cerere la cancelarie. De regulă, copiile se eliberează fără 
avizarea președintelui. Doar în cazurile în care copia este solicitată de o 
persoană care nu a fost parte la proces, cererea se transmite la președinte 
spre avizare. Președintele avizează copia documentului. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii

•	 Ghișeul de informații pentru public este amplasat la etajul 1, însă nu 
la intrare în instanță.

•	 La intrare sunt indicatoare clare de direcționare spre cancelarie și 
arhivă. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 
informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri, de regulă, nu 
necesită avizarea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea 
automată a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

\ 23 25

foto 23. Lista ședințelor de judecată
foto 24. Indicator de direcționare a 

cetățenilor

24

foto 25. Panoul de informații
foto 26. Panoul de informații

26
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria sectorului Botanica, Chișinău elaborează proiectul de buget pentru 
următorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său 
primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la Ministerul Justiți-
ei. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei sectorului Botanica este structurat în șase categorii 
de cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni, transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
sectorului Botanica a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 4 milioane 
lei în 2010 la circa 7,1 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 25% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează în special următorilor factori:

•	 Au fost utilizate mijloace financiare pentru efectuarea investițiilor 
capitale (pregătirea documentației);

•	 S-au majorat, practic de 3 ori, mijloacele  financiare destinate 
procurării mijloacelor fixe;

•	 S-au majorat cu 74% mijloacele financiare destinate reparațiilor.

5 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Pe de altă parte în anul 2011, cheltuielile operaționale au fost finanțate în 
diminuare cu 24%.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei sectorului Botanica a fost 
planificat cu o majorare de 46% față de anul 2011. Majorarea se datorează 
planificării mijloacelor financiare pentru investiții capitale (executarea 
lucrărilor) și procurării mijloacelor fixe. Aici trebuie de menționat că în 
acest an instanța a procurat un automobil. 

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 522 mii lei 
la 397,4 mii lei (ceea ce constituie o descreștere cu 24%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat 
o descreștere cu 29%. Raportînd 397,4 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, aceștia se echivalează cu circa 371,4 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 150,6 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei sectorului Botanica, Chișinău pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 2,616,410 2,897,945 11% 3,312,500 14%
Reparații 446,967 778,386 74% 446,000 -43%
Servicii comunale 295,806 344,879 17% 380,000 10%
Mijloace fixe 36,749 103,000 180% 210,000 104%
Investiții capitale 0 373,122 100% 2,350,000 530%
Cheltuieli operaționale 521,950 397,389 -24% 469,000 18%

Total 3,917,882 4,894,721 25% 7,167,500 46%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

Judecătoria botanica, mun. Chişinău
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figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc raportate la cheltuielile totale operaționale 
din an în an sunt în scădere de la 53% în anul 2010 la 32% planificați 
pentru anul 2012. O evoluție similară o au și cheltuielile pentru servicii 
de telecomunicație și poștă. În ce privește cheltuielile pentru serviciile 
editoriale, ponderea acestora are o evoluție constantă.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de 
telecomunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este 
destinată procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin diminuarea 
numărului de dosare examinate de la 14665 la 13405 (cu 1260 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 36 lei, pe cînd în anul 2011 – 30 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Sectorului Botanica

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Diminuarea costului mediu operațional per dosar poate fi rezultatul 
atît a diminuării cheltuielilor operaționale cît și a numărului de dosare 
examinate de instanță. În baza ratei de reducere a indicatorilor se poate 
de conchis că reducerea costului mediu operațional per dosar examinat a 
fost influențată mai mult de reducerea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SeCtORuLuI bOtAnICA, 
ChIșInău VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 30 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Sectorului Botanica 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Sectorului Botanica, a fost inferior costului mediu ponderat 
per dosar examinat la nivel de țară.

6.7 AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Sectorului Botanica, evidența contabilă este auto-
matizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în descreștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
BUIUCANI, 

MUN. ChIȘINĂU

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Buiucani, amplasată în municipiul Chișinău, deservește 
aproximativ 160 000 locuitori din sectorul Buiucani și comunele 
Condrița, Dumbrava, Durlești, Ghidighici, Trușeni, Vatra. 

Judecătoria Buiucani dispune de 19 judecători. Numărul total de 
angajați ai Judecătoriei Buiucani, cu excepția judecătorilor, constituie 
51 persoane. La Judecătoria Buiucani nu există un specialist în 
resurse umane. Managementul resurselor umane la Judecătoria 
Buiucani este realizat, în practică, de către președintele judecătoriei 
și consultant.  

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale 
au înregistrat o creștere față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu 
operațional per dosar examinat a crescut față de anul precedent dar 
a fost sub nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat la 
nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Buiucani din Chișinău se află într-o clădire care găz-
duiește și Pretura sectorului Buiucani. A fost emisă o hotărîre de 
Guvern privind acordarea judecătoriei unui sediu nou. Din lipsa de 
resurse financiare pentru reparație, angajații judecătoriei nu se pot 
muta în noul sediu.

Angajații Judecătoriei Buiucani utilizează versiunea 2 a PIGD. Pro-
blemele cu care se confruntă angajații judecătoriei țin de viteza re-
dusă de funcționare a PIGD, imposibilitatea de a redacta hotărîrile 
în PIGD, imposibilitatea de a programa mai multe ședințe la aceeași 
oră. 

mun. Chișinău, str. Mihai Viteazu, 2

Data vizitei: 28 mai 2012

Judecătoria Buiucani dispune de 2 săli de ședințe în care au fost 
instalate 2 seturi de echipament și program de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată. Şedințele care au loc în sălile de ședințe 
nu sunt înregistrate audio. Motivele invocate pentru neutilizarea 
programului și echipamentului de înregistrare audio țin de volu-
mul mare de dosare examinate de judecători, numărul insuficient 
al personalului instruit, numărul insuficient al sălilor de ședințe și 
defecțiunile tehnice ale sistemului de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Buiucani continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Buiucani a cres-
cut în perioada 2009-2011 cu 4983 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a crescut în aceeași perioadă cu 2864 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 82,8%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Pe ușile biro-
urilor judecătorilor este plasat avertismentul precum că accesul în 
birourile judecătorilor este interzis. 
 
Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Buiucani este 
utilizat. Cu toate acestea, unele meniuri nu conțin nici o informație, 
iar în altele informația nu este actualizată. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Nu există crăpături sau probleme structurale majore evidente. Totuși, starea fațadei 
clădirii din punct din vedere estetic este nesatisfăcătoare. Clădirea este ocupată de 
cîțiva chiriași și reparația fațadei nu poate fi efectuată. 

Alimentare cu apă 4 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Țevile au fost 
reparate. 

Alimentare cu energie electrică 4 Sistemul electric nu a fost prevăzut pentru o astfel de încărcătură și necesită 
renovare. O dată pe săptămînă au loc deconectări de la energie electrică. 

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Țevile au fost reparate. 

Sistem de încălzire 2 Încălzire centrală de la sistemul municipal. Caloriferele și țevile sunt vechi. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Acoperișul este în stare satisfăcătoare. Este necesară reparația acoperișului. 

Interior 3 Toate spațiile din interior necesită reparație.  

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

foto 1. Fațada laterală a clădirii 
foto 2. Ușile din interiorul clădirii 

2
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Buiucani în luna mai 2012. 
 
Spațiul prevăzut pentru Judecătoria Buiucani are o suprafață de 982,7 m², 
dispunînd de spații de oficiu, spații publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria Buiucani din Chișinău se află într-o clădire care găzduiește 
și Pretura sectorului Buiucani. A fost emisă o hotărîre de Guvern privind 
acordarea judecătoriei unui sediu nou. Din lipsă de resurse financiare 
pentru reparație, angajații judecătoriei nu se pot muta în noul sediu.

La intrare în Judecătoria Buiucani este un reprezentat al poliției judiciare, 
care asigură securitatea clădirii pe timp de zi. La Judecătoria Buiucani 
activează 4 paznici angajați prin cumul. 

Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă 
și canalizare. Țevile au fost reparate recent. Cu toate acestea, starea 
sistemului în întregime a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare.   

Rețelele electrice ale Judecătoriei Buiucani sunt în stare nesatisfăcătoare, 
ceea ce deseori cauzează întreruperea activității angajaților judecătoriei. 
În instanță nu este un stabilizator de tensiune. 

Judecătoria Buiucani beneficiază de sistemul centralizat de încălzire de la 
sistemul municipal. Caloriferele și țevile de încălzire sunt vechi și trebuie 
schimbate.  

Interiorul clădirii este în stare satisfăcătoare și necesită reparație. 
Finisajele podurilor, pereților și ale tavanului sunt într-o stare medie și 
trebuie renovate. În clădire sunt prevăzute 3 celule pentru deținuți. Există 
o intrare separată pentru deținuți în clădire, însă scările și ascensorul sunt 
comune cu cele publice. La fiecare etaj ocupat de Judecătoria Buiucani 
există cîte un WC comun pentru angajați și justițiabili. 

Serverul este amplasat în arhiva de lîngă cancelarie. Recent în încăperea 
prevăzută pentru server a fost instalat sistemul de aer condiționat. 

Clădirea nu dispune de sisteme antiincendiu și nici de lumini semnaliza-
toare pentru evacuare în caz de urgență. Sunt instalate cîteva stingătoare 
portabile. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Buiucani nu este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. Instituția se confruntă cu problema insuficienței de 
spațiu. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate  2 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Buiu-
cani. 1 din aceste 2 recomandări a fost realizată, iar 1 a rămas nerealizată.  

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea proiectului pentru noua clădire a jude-
cătoriei

Realizat 

Renovarea spațiilor libere din noua  clădire, inclu-
siv îmbunătățirea infrastructurii serviciilor din clă-
dire

Nerealizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Buiucani a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 50% din numărul total de recomandări 
din Raportul privind evaluarea infrastructurii au fost realizate și 
alte 50% au rămas nerealizate.    

Recomandări 

•	 Renovarea spațiilor din noua clădire.
•	 Schimbarea sediului Judecătoriei Buiucani.  

3

6

5

foto 3. WC din interiorul clădirii
foto 4. Scările din interiorul clădirii
foto 5. Tavanele la Judecătoria Buiucani
foto 6. Serverul instanței 
foto 7. Mobilier în sala de ședințe

4

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Buiucani utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de 
hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații can-
celariei Judecătoriei Buiucani nu le scanează din motivul lipsei scanere-
lor. Chiar daca specialiștilor din cancelarie le-ar fi fost puse la dispoziție 
scanere, ei nu ar fi avut timp să scaneze documentele din dosar, dat fiind 
volumul mare de muncă.   

Solicitări de modificare a PIGD țin de asigurarea legalității procedurii de re-
partizare a dosarelor, adică ajustarea procedurii de repartizare prin PIGD 
la prevederile legale, precum și de automatizarea raportării statistice. Au 
fost invocate anumite probleme, cum sunt viteza redusă de funcționare 
a PIGD, imposibilitatea de a redacta hotărîrile în PIGD, imposibilitatea de 
programa mai multe ședințe la aceeași oră. 

Echipa de documentare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utili-
zate pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea citațiilor, 
înregistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de executa-
re, modulul de măsurare a performanței, lista cauzelor fixate pentru jude-
care, gestionarea resurselor umane, modulul de măsurare a performanței, 
publicarea hotărîrilor.  

Judecătoria Buiucani nu dispune de un specialist în tehnologii 
informaționale. Problemele de ordin tehnic sunt soluționate de CTS. Gra-
dul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Buiucani de serviciile 
prestate de CTS este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Buiucani

Sugestii de modificare a PIGD
Mărirea vitezei de funcționare a PIGD   
Asigurarea posibilității de a redacta hotărîrile în PIGD
Asigurarea echității repartizării aleatorie 
Asigurarea posibilității programării mai multor ședințe la aceeași oră 

Sursa: Președintele Judecătoriei Buiucani

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Buiucani dispune de 2 săli de ședințe în care au fost instalate 
2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 19 judecători. Şedințele care au loc în sălile 
de ședințe nu sunt înregistrate audio. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de volumul mare de dosare examinate de judecători, 
numărul insuficient al personalului instruit, numărul insuficient al sălilor 
de ședințe și defecțiunile tehnice ale sistemului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 
 
Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Înregistrările audio, nefiind efectuate, 
nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Buiucani în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul in-
suficient de săli de ședință, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și electronic 
și numărul insuficient de angajați instruiți. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

2.3. 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. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 8 Sală de ședințe
foto 9. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe 

8 9
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Tabelul 3. 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.Chisinau
-	 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
-	 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/

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 hotărîri nu 
conține informație actualizată despre hotărîrile plasate pe pagina web. 
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De 
eChIPAMent

Judecătoria Buiucani dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Computere 59 27
Imprimante 47 20
Telefon 19 -
Copiator 2 -
Mașină de francat 1 -
USB External HDD 500 GB 1 -
Frigider 3 -
Server PC 1 -
Scanere 2 -
Seturi de echipament înregistrare audio 2 -
Fax 2 -
UPS 26 -
Sisteme de aer condiționat 13 -
Set TV/DVD 1 -

Sursa: Judecătoria Buiucani

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Buiucani se 
confruntă cu problema vitezei reduse de funcționare a PIGD, 
imposibilitatea de a redacta hotărîrile în PIGD, imposibilitatea de 
a programa mai multe ședințe la aceeași oră. 

•	 Angajații Judecătoriei Buiucani nu folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată din motivul insuficienței 
numărului sălilor de ședințe, dublării lucrului și insuficienței 
personalului instruit în utilizarea programului și echipamentului 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Buiucani sunt plasate manual 
pe pagina web. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Buiucani sunt 
necesare 27 computere și 20 imprimante.

•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei 
Buiucani este utilizat. Meniurile paginii web sunt completate cu 
informație de interes public. În unele meniuri, însă, informația 
lipsește sau este învechită. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 
•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 
•	 Instituirea practicii de scanare a documentelor din dosare. 
•	 Revizuirea meniurilor de pe pagina web a Judecătoriei Buiucani și 

completarea meniurilor în care informația lipsește. 
•	 Actualizarea permanentă a informației plasate pe pagina web. 

Judecătoria buiucani, mun. Chişinău
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Buiucani este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Buiucani a crescut din 2009 de la 15633 dosare la 
20616 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a crescut de la 14206 
dosare în anul 2009 la 17070 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Buiucani s-a majorat de la 5225 
dosare în anul 2009 la 5273 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a mărit de la 2447 dosare în anul 2009 la 
3579 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BUIUCANI 

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Buiucani relevă o creștere a restanței de la 1427 dosare restante în 2009 la 
3546 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Buiucani a scăzut de la 90,9% în 
anul 2009 la 82,8% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

Sursa: DAJ
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Buiucani se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Buiucani se află la etajul 5 al clădirii. Cererile de chemare în judecată sunt primite de 
consultanți. Şeful cancelariei este persoana responsabil pentru contactul cu cetățenii. Şeful cancelariei se află în 
cancelarie cu alți 3 specialiști cancelarie. 

Cancelaria Judecătoriei Buiucani utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Buiucani

Categoria 
registrului Denumirea registrului 

Generale 1.	 Registrul de intrare a corespondenței 
2.	 Registrul de ieșire a corespondenței (evidența este selectivă) 
3.	 Registrul de evidență a demersurilor privind autorizarea acțiunilor de urmărire penală – indicele 11
4.	 Registrul de evidență a demersurilor procurorilor privind prelungirea mandatelor de arest – 

indicele 16
5.	 Registrul de evidență a demersurilor la acțiunile executorilor judecătorești – indicii 26, 27, 28
6.	 Registrul de evidență a materialelor expediate la CA – indicii 26, 27, 28
7.	 Registrul corespondenței de ieșire - curier
8.	 Registrul de expediere a dosarelor la CA – curier 
9.	 Registrul de expediere a dosarelor la CSJ – curier 

Civil 1.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile la judecători
2.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile la judecători – dosare vechi
3.	 Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea de Apel
4.	 Registrul de transmitere a dosarelor la CSJ
5.	 Indicele alfabetic 
6.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile la traducători
7.	 Registrul de transmitere a dosarului la altă judecătorie 
8.	 Registrul de transmitere a documentelor la OSC
9.	 Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor 
3.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
4.	 Registrul de transmitere a documentelor la translatori 
5.	 Registrul de transmitere a dosarelor penale vechi la judecători 
6.	 Registrul de transmitere a dosarelor la CA
7.	 Registrul de evidență a plîngerilor – indicele 10
8.	 Registrul de evidență a cererilor condamnaților – indicele 21
9.	 Registrul de evidență a cererilor de recunoaștere a hotărîrilor statelor străine și privind 

extrădarea
10.	Fișa acțiunilor  

Contra-
vențional

1.	 Registrul de evidență a contravențiilor – indicele 5
2.	 Registrul de evidență a demersurilor privind schimbarea sancțiunii – indicele 4d
3.	 Registrul de evidență a materialelor administrative – indicele 4
4.	 Registrul de transmitere a dosarelor contravenționale la CA

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Buiucani  

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 6.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de 
transmitere a dosarelor civile la judecători, Indicele alfabetic 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de transmitere 
a dosarelor civile la judecători, Indicele alfabetic

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de transmitere 
a dosarelor civile la judecători, Indicele alfabetic

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor civile la judecători

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Buiucani 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Buiucani este amplasată în trei încăperi – două încăperi la etajul 6 al clădirii și o încăpere lîngă 
cancelarie. Starea arhivei este nesatisfăcătoare, aceasta fiind organizată ineficient. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Buiucani a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 31,9%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Buiucani a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 20,1%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Buiucani în 
perioada 2009-2011 s-a mărit cu 48 dosare, al dosarelor penale a 
crescut cu 169 dosare, iar al dosarelor contravenționale a crescut 
cu 1132 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 2119 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 8,1%.

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Mutarea în altă clădire și organizarea eficientă a arhivei.  
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 

conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

10 13

12

foto 10. Arhiva
foto 11. Arhiva
foto 12. Arhiva

11

foto 13. Fișele din cancelarie
foto 14. Registrele din cancelarie
foto 15. Cancelaria 

15
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evaluare 

Judecătoria Buiucani dispune de 19 judecători. Numărul total de angajați 
ai Judecătoriei Buiucani, cu excepția judecătorilor, constituie 51 persoane. 

La Judecătoria Buiucani nu există un specialist în resurse umane. 
Managementul resurselor umane la Judecătoria Buiucani este realizat, în 
practică, de către președintele judecătoriei și un consultant.  

La Judecătoria Buiucani este angajat specialistul coordonator pentru rela-
țiile cu publicul. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune o intervievare 
verbală. 

La Judecătoria Buiucani sunt fișe de post pentru funcția de consultant / 
resurse umane, specialist coordonator, arhivar, contabil șef, șef arhivă, șef 
servicii auxiliare, consilierul președintelui, șef cancelarie, șef de expediție, 
grefier, translator, îngrijitor de încăperi, consultant, specialist cancelarie 
administrativă. 

Tabelul 7. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Președinte 1
2. Vice-președinte 1
3. Judecător 15
4. Judecător de instrucție  2
5. Consilier al președintelui  1
6. Contabil-șef 1
7. Consultant 8
8. Grefier 19
9. Traducător 6
10. Şef cancelarie 1
11. Specialist coordonator 1

IV. RESURSE UMANE 

12. Specialist 7
13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1
15. Şef expediție 1
16. Şef serviciu auxiliar 1
17. Şofer 1
18. Îngrijitor de încăperi 2

TOTAL 70

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Buiucani 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Judecă-
toriei Buiucani au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe 
an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instru-
irile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficien-
te pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Judecătoria 
Buiucani este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Buiucani pot fi menționate Ziarul ”Drep-
tul”, Monitorul Oficial al RM, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Revista 
”Contabilitate și Audit”. 

Este necesară instruirea judecătorilor, grefierilor, consultanților, arhivarilor, 
specialiștilor din cancelarie în utilizarea PIGD, instruirea judecătorilor 
și grefierilor în utilizarea programului de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată, instruirea grefierilor în întocmirea proceselor-verbale și 
instruirea arhivarilor în gestionarea arhivei. 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Buiucani este 
realizat de președinte și un consultant. 

•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-
ratorilor. 

Recomandări 

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-
boratorilor Judecătoriei Buiucani, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 
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La intrarea în Judecătoria Buiucani lipsește un ghișeu de informații. Pe ușile 
birourilor judecătorilor există indicatoare clare cu numele judecătorilor și 
avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis. La Judecătoria 
Buiucani nu sunt semne de direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă,  
sălile de ședințe și biroul specialistului relații cu publicul.  Însă, pe panoul 
informativ este plasată informația despre dislocarea birourilor în cadrul 
Judecătoriei Buiucani. 

Pe panoul de informații este plasată următoarea informație: 
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare nu sunt extrase în mod 

automat din PIGD, ci întocmite manual în Word 
-	 Extrasul din Hotărîrea CSM cu privire la accesul participanților la 

proces și a reprezentanților acestora în birourile judecătorilor
-	 Anunț despre funcționarea telefonului de încredere la Procuratura 

sectorului Buiucani
-	 Rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat și amenzilor 
-	 Orele de primire a cererilor de chemare în judecată
-	 Model de cerere privind eliberarea unei copii de pe actul din 

dosar.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Buiucani pentru a primi copii de pe actele din dosare. În acest scop se 
depune o cerere la cancelarie. Persoana care a depus cererea urmează 
să achite taxa de stat. Copiile de pe hotărîri se eliberează de cancelarie în 
aceeași zi sau, cel tîrziu, peste zece zile.  

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii 

•	 La intrarea în Judecătoria Buiucani nu este amenajat un ghișeu de 
informații pentru public.

•	 Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor la cancelarie, 
arhivă, săli de ședințe, însă pe panoul informativ este indicată 
dislocarea birourilor. 

•	 Există indicatoare clare cu denumirea cancelariei, arhivei, biroului 
cancelariei, birourilor judecătorilor. 

•	 Panoul de informații pentru public conțin informație care are 
menirea să-i ajute vizitatorilor să se orienteze mai bine.

Recomandări 

•	 Utilizarea PIGD pentru generarea automată a tuturor listelor 
cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Buiucani, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, etc. 

foto 16. Lista cauzelor fixate pentru judecare 
foto 17. Panou informativ
foto 18. Informație despre dislocarea birourilor 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, 
Judecătoria sectorului Buiucani, Chișinău elaborează proiectul de buget 
pentru următorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care 
la rîndul său primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la 
Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun cu 
Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei sectorului Buiucani este structurat în șase categorii 
de cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru servicii comunale – energia electrică, arendarea 

bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Este important de menționat că Judecătoria sectorului Buiucani este 
amplasată în clădirea Preturii Buiucani. Din acest considerent, cheltuielile 
pentru arendarea bunurilor au fost incluse în cheltuieli pentru servicii 
comunale.

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
sectorului Buiucani a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 3,5 
milioane lei în 2010 la circa 4,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 18% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează în special următorilor factori:

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

•	 Procurării unui automobil;
•	 Practic dublării volumului de mijloace financiare destinate 

acoperirii cheltuielilor operaționale.

Pe de altă parte în anul 2011, cheltuielile pentru reparații au fost în 
diminuare cu 86%.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei sectorului Buiucani a fost planificat 
cu o majorare de 16% față de anul 2011. Majorarea se datorează 
planificării în creștere de circa 3 ori a mijloacelor financiare destinate 
serviciilor comunale. Creșterea respectivă se datorează creșterii bruște a 
cheltuielilor pentru arendarea bunurilor de la 139,5 mii lei în anul 2010 la 
470,9 mii lei pentru anul 2012.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 459,2 mii 
lei la 768,5 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 67%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o creștere cu 56%. Raportînd 768,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, aceștia se echivalează cu circa 718,2 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 259 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou,materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei sectorului Buiucani, Chișinău pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 2,639,594 2,747,505 4% 3,293,100 20%
Reparații 179,201 24,515 -86% 2,000 -92%
Servicii comunale 205,396 217,028 6% 670,300 209%
Mijloace fixe 0 345,050 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 459,194 768,476 67% 809,400 5%

Total 3,483,385 4,102,574 18% 4,774,800 16%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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Din grafic se observă că cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc raportate la cheltuielile totale operaționale 
sunt în creștere de la 59% în anul 2010 la 64% planificați pentru anul 2012. 
O evoluție opusă o au cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și 
poștă. De la 21% din anul 2010, ponderea acestora a coborît la 13%. În ce 
privește cheltuielile pentru serviciile editoriale, ponderea acestora are o 
evoluție constantă.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul 
că această creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În 
anul 2011, numărul de dosare examinate a constituit 17070 față de 17201 
examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 27 lei, pe cînd în anul 2011 – 45 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Sectorului Buiucani

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi 
explicată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același 
timp creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SeCtORuLuI buIuCAnI, 
ChIșInău VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 45 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Sectorului Buiucani 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Sectorului Buiucani, a fost inferior costului mediu ponderat 
per dosar examinat la nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Sectorului Buiucani, evidența contabilă este auto-
matizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 

Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale 
cît și valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011, la 
fel, a fost în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat 
a fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare 
în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru 

a face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA
CENTRU, 

MUN. ChIȘINĂU

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Centru, amplasată în mun. Chișinău, deservește aproxi-
mativ 110 300 locuitori din sectorul Centru și or. Codru.

Conform schemei de încadrare, judecătoria dispune de 16 
judecători de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de 
angajați ai Judecătoriei Centru, cu excepția judecătorilor, constituie 
51 persoane. La Judecătoria Centru nu există un specialist în 
resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consilierul președintelui. Judecătoria Centru dispune 
de specialist relații cu publicul, care, însă, activează în calitate de 
specialist cancelarie.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori 
reale s-au majorat față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu 
operațional per dosar examinat a rămas identic costului din anul 
precedent rămînînd, astfel, inferior costului mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată 
în secțiunea VI).

Judecătoria Centru are suprafața de 999,1 m², este împărțită în 2 
etaje și subsol. Sunt necesare lucrări de renovare atît a exteriorului 
instanței, cît și a spațiilor din interior.

Angajații Judecătoriei Centru folosesc versiunea 2 a PIGD. Viteza 
redusă de funcționare a PIGD și repartizarea inechitabilă, au fost 
menționate de către angajații Judecătoriei Centru drept domenii 

mun.Chișinău, str. Bulgară, 43

Data vizitei: 23 mai 2012

problematice ce țin de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Centru nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în singura sală de ședințe în care este instalat echipamentul 
de înregistrare audio, din motiv că grefierii nu cunosc modalitatea 
de utilizare a programului de înregistrare audio. În timpul vizitei de 
documentare s-a menționat că nu toate ședințele se desfășoară în 
sălile de ședințe, dat fiind numărul de 1 sală la 17 judecători care la 
moment activează în Judecătoria Centru. Fluxul cadrelor în rîndul 
grefierilor, lipsa instruirilor, dar și prevederile legislației care impun 
atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio 
a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc drept factori care 
afectează negativ frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Centru țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Centru a crescut 
în perioada 2009-2011 cu  4476 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a crescut în aceeași perioadă cu 2327 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 82,5%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe unele 
uși ale birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile 
judecătorilor este interzis.

Pagina web a Judecătoriei Centru nu este actualizată, meniurile 
fiind parțial completate cu informație de interes public.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită renovare. 

Alimentare cu apă 4 Alimentarea cu apă este insuficientă. Sistemul este vechi și necesită renovare. 
Presiunea apei în apeduct este joasă. Dacă se include apa la etajul 3, etajul 4 nu este 
aprovizionat cu apă.

Alimentare cu energie electrică 2 Rețelele electrice au fost schimbate parțial cu 2 ani în urmă. Pe timp de iarnă au 
loc pene de curent. Daca se va mări numărul echipamentului utilizat, va fi necesară 
renovarea integrală a rețelelor.

Sistem de canalizare 4 Sistemul de canalizare este vechi și necesită renovare.

Sistem de încălzire 4 Sistemul de încălzire municipal. Sistemul de țevi necesită renovare. Costurile pentru 
încălzire sunt mari, deși sunt birouri care nu se încălzesc adecvat. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 4 Necesită reparație și schimbare în întregime. În birourile judecătorilor și ale 
personalului instanței curge apă, în pofida reparațiilor care se fac periodic.

Interior 3 Ușile sunt vechi, interioarele necesită renovare.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

3

foto 1. Fațada  judecătoriei
foto 2. Intrarea în Judecătoria Centru
foto 3. Spațiu pentru justițiabili
foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

2 5

Judecătoria Centru, mun. Chişinău



148

1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Centru în luna mai 2012. 

Judecătoria Centru din mun. Chișinău este amplasată la ultimele două 
nivele ale unei clădiri de patru etaje. Primele două nivele sunt ocupate 
de Pretura sectorului Centru, iar subsolul este împărțit între aceste 
două instituții. Nu se cunoaște vîrsta exactă a clădirii, deși se consideră 
că aceasta a fost construită în anii 60 ai secolului trecut. Judecătoria a 
început să activeze în această clădire în anul 1990.

Judecătoria Centru are o suprafață de 999,1 m², 2 etaje și subsol. Sunt 43 
spații de oficiu, 2 spații publice și 1 sală de ședințe. 

Judecătoria Centru beneficiază de serviciile poliției judiciare (o persoană 
în anticamera președintelui instanței), pe timp de zi, și paznicii angajați de 
către Pretură, în baza contractului de muncă prin cumul.

Fațada instanței și scara principală sunt în stare nesatisfăcătoare, necesită cu-
rățire și renovare. Ușile de la intrare sunt vechi și trebuie schimbate. Blocurile 
de piatră sunt murdare, iar frontoanele mici de beton deasupra ferestrelor 
sunt în stare proastă. Acoperișul deasupra ușii de la intrare trebuie schimbat.  

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct vechi, acestea 
fiind în stare nesatisfăcătoare. Sistemul electric este în stare bună, fiind 
renovat parțial, însă pe timp de iarnă sunt pene de curent. 

Arhiva este aranjată ineficient în trei încăperi, subsol, spațiul de la etajul 
4 și o altă clădire. Securitatea acesteia este asigurată doar de lacătul de la 
ușă. Cancelaria este amplasată la etajul 3. Spațiul utilizat de judecători și 
public nu este separat.

Interiorul clădirii de la etajul 3 este în stare satisfăcătoare. În anul 2008 
s-au efectuat unele reparații cosmetice în cancelarie. Restul încăperilor de 
la acest etaj nu au fost renovate recent și necesită reparații. Holul principal 
și scările sunt întunecate și necesită renovare. Spații de așteptare pentru 
public nu sunt, fiind instalate scaune în hol. Pardoseala de parchet din 
lemn trebuie lustruită și recondiționată. Caloriferele și țevile de încălzire 
sunt vechi și trebuie schimbate. Spațiul pentru deținuți necesită renovare. 
Toate birourile judecătorilor dispun de aparate de aer condiționat, însă, 
există probleme cu tensiunea electrică pe timp de iarnă.

La etajul 4 interiorul necesită renovare. Spațiul public necesită renovare 
integrală. Unele birouri au fost recondiționate, însă, majoritatea spațiilor 
de la acest nivel au rămas în starea lor inițială. Sala de ședințe a fost 
renovată, este dotată cu mobilier nou și sistem de înregistrare audio. 
Serverul este amplasat într-o încăpere, utilizată de asemenea, pentru 
depozitarea arhivei, dar și în calitate de birou pentru secția expediție. 
Spațiul este dotat cu sistem de aer condiționat. WC-urile funcționează și 
sunt în stare satisfăcătoare. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Centru nu este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța nu dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților.  La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe 
prin intrarea și coridorul principal al instanței. Reconfigurarea spațiului 
nu este posibilă, dată fiind lipsa spațiului necesar pentru birouri și sălile 
de ședințe. Judecătoria Centru dispune de un proiect, potrivit căruia se 
planifică reparația sediului care se preconizează să fie alocat. Proiectul 
hotărîrii de Guvern în acest sens este deja întocmit.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din recoman-
dări a fost realizată integral, iar două recomandări au fost realizate parțial. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Renovarea rețelei electrice a clădirii Realizat parțial
Renovarea țevilor de apă și a grupurilor sanitare Realizat parțial2

Achiziționarea mobilei noi și a corpurilor de ilumi-
nat pentru sala de ședințe

Realizat

Reparația acoperișului Nerealizat
Crearea unor încăperi suplimentare pentru 
depozitarea arhivei

Nerealizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 20092

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

2  A fost reparat WC-ul pentru bărbați

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Centru au fost realizate 
unele lucrări de renovare, care s-au focusat pe recomandările 
stabilite în Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 20 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 40 % din 
recomandări au fost realizate parțial și 40 % din recomandări nu 
au fost realizate. 

•	 Fațada exterioară a clădirii necesită renovare. 
•	 Spațiu pentru server a fost dotat cu sistem de ventilare.
•	 Interioarele necesită renovare.
•	 Este necesară unificarea spațiului pentru arhivă.
•	 Este necesară mutarea Judecătoriei Centru într-un alt sediu.

Recomandări

•	 Identificarea și mutarea Judecătoriei Centru într-un alt sediu 
adecvat pentru activitatea unei instanțe de judecată. 

foto 6. Spațiu pentru justițiabili
foto 7. Sală de ședințe 
foto 8. Spațiu pentru justițiabili

6

8

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Centru utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Centru au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și lipsa 
timpului pentru depersonalizarea hotărîrilor judecătorești. Consilierul 
președintelui gestionează resursele umane în PIGD și înregistrează noii 
angajați ai instanței, atribuindu-i nume de utilizator și parolă.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este 
posibilă doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. 
După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei nu le scanează, invocînd 
faptul că scanerele nu funcționează.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, 
problemele de ordin tehnic fiind soluționate de către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, 
precum și indică costuri nejustificat de ridicate pentru lucrările prestate3. 
Problemele apărute sunt rezolvate cu dificultate, în termen lung. Astfel, 
gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Centru de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Centru

Sugestii de modificare a PIGD
Introducerea gradelor de complexitate la repartizarea cauzelor
Completarea motivelor de restituire a cererii (ordonanței)

Sursa:  Președintele Judecătoriei Centru, mun. Chișinău

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Centru dispune de o sală de ședințe în care este instalat un set 
de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și programul 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele care au loc în 
sălile de ședințe nu sunt înregistrate audio, din motivul necunoașterii 
sistemului de către grefieri și lipsa cursurilor de instruire. În timpul vizitei 
de documentare s-a relatat că nu toate ședințele au loc în sală, dat fiind 
numărul de 17  judecători care la moment activează la Judecătoria Centru 
și o sală de ședințe. 

3  Pentru instalarea a 1,5 m de cablu a fost încasată suma de 3900 lei.

Tabelul 3. 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
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
Informații 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/

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

Solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost 
satisfăcute din lipsa personalului instruit sau a sălii de ședințe libere. 
Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de 
înregistrare audio, solicitări de eliberare a CD-lui cu înregistrarea ședinței 
nu au fost înaintate. 

Pe ușa sălii de ședințe este plasată placa cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de ju-
decată4, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop veri-
ficarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale ședințelor de 
judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instanțelor de jude-
cată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu sunt folosite de grefieri 
pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal. 

4 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Centru țin de lipsa 
instruirilor și lipsa sălilor de ședințe. Probleme raportate de altă natură 
sunt legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie 
și electronic.

2.3. 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 lipsește 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. 

Judecătoria Centru, mun. Chişinău
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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 și străzile din or. Chișinău, din raza teritorială de activitate a 
Judecătoriei Centru. În meniul Link-uri utile, trebuie reformatate link-urile 
plasate, cu reconfigurarea imaginilor corespunzătoare și a denumirii link-
urilor. Meniurile urmează a fi completate cu informație de interes public.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Centru dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 67 19
Imprimante 38 5
Scanere 14 5
Seturi de înregistrare audio 1 -
Aparat Xerox 4 -
Sisteme de aer condiționat 15 -
Fax 4 18
UPS 40 19
Aparat de telefon 7 -
Dulap pentru accesorii 1 -
Router 1 -
USB Extern HDD 500GB 1 -

Sursa: Judecătoria Centru

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Centru se 
confruntă cu problema vitezei reduse de funcționare a PIGD și 
repartizării inechitabile a dosarelor.

•	 Angajații Judecătoriei Centru nu scanează documentele din 
dosare.

•	 Angajații Judecătoriei Centru nu folosesc sistemul de înregistrare 
audio.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Centru sunt necesare 
19 computere, 5 imprimante, 5 scanere, 18 fax-uri și 19 UPS-uri. 

•	 Judecătoria Centru nu utilizează sistemul de management al 
conținutului paginii web. Meniurile sunt completate parțial cu 
informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Cen-
tru.

Recomandări
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio 

a ședințelor de judecată. Instituirea practicii de ștergere a 
înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul 
CSM5.

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în 
domeniul utilizării PIGD și a programului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. 

•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actuali-
zată.

•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 
web.

5 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
HotărîreaCSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

foto 9. Sală de ședințe
foto 10. Sală de ședințe 
foto 11. Sistem de înregistrare audio

11
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Centru este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Centru a crescut din 2009 de la 20532 dosare la 
25008 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

 
Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a crescut de la 18315 
dosare în anul 2009 la 20642 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Centru s-a majorat de la 3357 
dosare în anul 2009 la 4433 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 3199 dosare în anul 2009 la 
993 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 
Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Centru relevă o creștere a restanței de la 2217 dosare restante în 2009 la 
4366 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Centru a scăzut de la 89,2% în 
anul 2009 la 82,5% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CENTRU
Judecătoria Centru, mun. Chişinău



152

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Centru se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Centru se află la etajul 3, fiind divizată în 2 birouri. Într-un birou se primesc cererile de 
chemare în judecată, cererile de amînare, etc., în altul sunt îndeplinite lucrările ulterioare de înregistrare a dosarelor. 
În cancelarie activează 8 specialiști, precum și specialistul coordonator care îndeplinește obligațiile de specialist 
cancelarie. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Centru utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Centru6

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul de evidență a petițiilor
4. Registrul de evidență a cheltuielilor poștale6 
5. Registrul convorbirilor telefonice

Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile
2. Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
3. Registrul alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4. Registrul de expediere a dosarelor economice la CA
5. Registrul de evidență a demersurilor executorilor judecătorești 
6. Registrul de evidență a demersurilor executorilor transmise în cancelarie
7. Registrul de evidență a dosarelor civile transmise la CSJ
8. Registrul de evidență a dosarelor economice transmise în cancelarie 
9. Registrul de evidență a dosarelor civile transmise la CA
10. Registrul de evidență a dosarelor civile transmise în cancelarie
11. Registrul alfabetic al dosarelor economice
12. Registrul de evidență a dosarelor economice transmise la CSJ
13. Registrul de evidență a hotărîrilor restituite 
14. Fișa acțiunilor

Penal 1. Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2. Registrul de transmitere a dosarelor la judecători
3. Registrul de predare a dosarului în cancelarie 
4. Registrul de evidență al dosarelor expediate la Curtea de Apel sau CSJ 
5. Registrul materialelor confiscate în folosul statului
6. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2. Registrul dosarelor contravenționale transmise  
3. Registrul de evidență a demersurilor
4. Registrul de evidență al dosarelor expediate la Curtea de Apel sau CSJ
5. Registrul de evidență a corpurilor delicte 
6. Fișa de evidență

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Centru

6 În secția dactilografiere se ține Registrul de ieșire a scrisorilor în plicuri.

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare 
în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

alfabetic a dosarelor civile
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

alfabetic al dosarelor civile
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Centru

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Instrucțiune7.

Arhiva Judecătoriei Centru este amenajată ineficient în 3 spații. O parte din arhiva Judecătoriei Centru este amplasată 
în subsolul instanței, iar alte părți ale arhivei se află la etajul 4 al clădirii și în altă clădire. Starea arhivei de la etajul 
4 este satisfăcătoare, însă spațiul dat servește ca birou și pentru secția expediție. Tot aici este instalat și serverul 
instanței. Dosarele sunt păstrate ordonat pe rafturi. Sistem de ventilare nu este. Nu există un depozit special pentru 
corpurile delicte. Arhiva din subsol este în stare satisfăcătoare, însă lipsește sistemul de ventilare.

7 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Centru a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 21,8%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Centru a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 12,7%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Centru în 
perioada 2009-2011 s-a mărit cu 1076 dosare, al dosarelor penale 
a crescut cu 95 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 2206 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  2149 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 6,7%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

 

Recomandări

•	 Consolidarea și organizarea arhivei într-un spațiu unic.
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 

conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

foto 12. Cancelaria
foto 13. Cancelaria
foto 14. Arhiva
foto 15. Arhiva
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La Judecătoria Centru activează 17 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul de angajați ai Judecătoriei Centru, cu 
excepția judecătorilor, constituie 51 persoane.

În schema de încadrare a Judecătoriei Centru nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, 
în practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. 
Anterior, președintele instanței și șeful cancelariei erau responsabili 
pentru gestionarea resurselor umane. 

La Judecătoria Centru activează un specialist relații cu publicul, care nu 
exercită atribuțiile direct stabilite, dar activează în calitate de specialist în 
cancelarie.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții nu se plasează anunț, dar 
judecătorii caută personal candidatul pentru funcția de grefier. Pentru alte 
funcții, sunt căutate persoanele din cercul de cunoștințe proprii. Are loc 
doar intervievarea verbală cu președintele instanței, care, ulterior, decide 
asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. A fost menționat faptul 
că, din motivul fluctuației mare de cadre, orice doritor de a lucra este 
acceptat pentru a ocupa funcția vacantă.

Judecătoria Centru dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilierul 
președintelui, contabilul – șef, șeful cancelariei, consultant, grefier, 
manager resurse umane, translator, specialist cancelarie, pedagog.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Centru8

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent8

1. Judecător 16
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 8
6. Specialist 8
7. Grefier 19
8. Translator 6
9. Specialist coordonator 1
10. Arhivar 2
11. Şef expediție 1
12. Şef gospodărie 1
13. Şofer 1
14 Îngrijitor de încăperi 2

TOTAL 68

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Centru

8 Posturi vacante la Judecătoria Centru nu sunt.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Centru au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
folosesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Centru pot fi menționate Monitorul Oficial, 
Buletinul CSJ și Contabilitate și audit.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instru-
ire pentru angajați. Subiectele de instruire care prezintă interes pentru 
angajații Judecătoriei Centru țin de utilizarea PIGD și Femida pentru gre-
fieri. 

IV. RESURSE UMANE

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Centru este 
realizat de președinte și consilierul președintelui. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, 
activează în calitate de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne 

a colaboratorilor Judecătoriei Centru, în vederea clarificării 
problemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de ser-
viciu. 
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La Judecătoria Centru lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care ar 
fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu publicul 
se află la etajul 3, în cadrul cancelariei. La intrare în instanță lipsesc orice 
indicatoare de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu publicul. 
Lipsesc săgeți de direcționare a cetățenilor la cancelaria Judecătoriei 
Centru. Pe unele uși ale birourilor judecătorilor există indicatoare cu 
avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis.

În instanță există un panou de informații. Pe panoul de informații sunt 
plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Centru, 
în mare parte nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată 
manual în Word9

-	 Programul de primire a cetăţenilor în cancelarie
-	 Informații privind taxa de stat 
-	 Modele de cereri pentru eliberarea actelor judecătoreşti. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria 
Judecătoriei Centru, în cadrul orelor de primire, pentru a primi copii de 
pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Avizarea cererii 
de către președintele Judecătoriei Centru este necesară. Persoana care 
a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Copia se eliberează în 
decurs de 2-3 zile, iar dacă dosarul este transmis în arhivă, în dependență 
de vechimea dosarului, copia hotărîrii se eliberează de la 1 la 4 zile. 

9  Doar una din liste a fost extrasă din PIGD. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai bine.
•	 Cancelaria Judecătoriei Centru se află la etajul 3 al clădirii. 
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită avizarea 

președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Centru, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre cancelarie, specia-
listul relații cu publicul și arhivă.

1817

foto 16. Avertisment precum că accesul în biroul judecătorului este interzis 
foto 17. Panou de informații
foto 18. Panou cu listele ședințelor de judecată
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, 
Judecătoria sectorului Centru, Chișinău, elaborează proiectul de buget 
pentru următorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care 
la rîndul său primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la 
Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun acord cu 
Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei sectorului Centru este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru servicii comunale – arendarea bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.10

Este important de menționat că Judecătoria sectorului Centru este 
amplasată în clădirea Preturii Centru. Din acest considerent, cheltuielile 
pentru arendarea bunurilor au fost incluse în cheltuieli pentru servicii 
comunale.

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
sectorului Centru a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 3,5 milioane 
lei în 2010 la circa 4,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 12%. Cu excepția cheltuielilor 
pentru procurarea mijloacelor financiare, toate categoriile de cheltuieli 

10  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

au fost în creștere comparativ cu anul 2010. Cea mai mare creștere a fost 
înregistrată pentru cheltuielile pentru servicii comunale (23%) urmate de 
cheltuielile pentru cheltuieli operaționale (16%) și cele pentru reparații 
(14%).

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei sectorului Centru a fost planificat 
cu o majorare de 18% față de anul 2011. Majorarea se datorează planificării 
în creștere a mijloacelor financiare destinate procurării mijloacelor fixe, 
mai exact al unui automobil. La fel, cu o creștere de 32% au fost planificate 
mijloace financiare destinate acoperirii cheltuielilor operaționale. Cu 
o reducere de 29% au fost planificate mijloace financiare destinate 
reparațiilor.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 478,5 mii lei la 
552,9 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 12%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 201111), acestea au înregistrat o 
creștere cu 8%. Raportînd 478,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, aceștia se echivalează cu circa 516,7 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 38,2 mii lei.

11  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei sectorului Centru, Chișinău pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 2,555,494 2,848,245 11% 3,270,900 15%
Reparații 285,367 325,164 14% 232,000 -29%
Servicii comunale 187,013 229,908 23% 278,000 21%
Mijloace fixe 51,000 33,900 -34% 210,000 519%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 478,537 552,871 16% 731,200 32%

Total 3,557,411 3,990,088 12% 4,722,100 18%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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Din grafic se observă că cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc raportate la cheltuielile totale operaționale 
sunt în creștere de la 39% în anul 2010 la 58% planificați pentru anul 2012. 
O evoluție opusă o au cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și 
poștă și pentru servicii editoriale, acestea fiind în diminuare de la 26% la 
22% și de la 10% la 7% respectiv.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de 
telecomunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este 
destinată procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin majorare 
numărului de dosare examinate. În anul 2011, numărul de dosare 
examinate a crescut cu 2182 față de anul precedent.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anii 2010 – 2011 costul mediu operațional al unui dosar 
examinat a fost practic identic de 26 și 27 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Sectorului Centru

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Menținerea costului mediu per dosar examinat denotă faptul că creșterea 
cheltuielilor operaționale a fost în concordanță cu creșterea numărului 
dosarelor examinate de instanță.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SeCtORuLuI CentRu, 
ChIșInău VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 27 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Sectorului Centru 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Sectorului Centru, a fost inferior costului mediu ponderat per 
dosar examinat la nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Sectorului Centru, evidența contabilă este automa-
tizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale 
cît și valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
fost practic identic cu cel din anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat 
a fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare 
în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru 

a face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de 
francare ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. 
Procurarea acestui echipament poate ar necesita o investiție 
imediată esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta 
va genera mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, 
excluderea necesității deplasării personalului la oficiul poștal 
pentru aplicarea manuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
CIOCANA, 

MUN. ChIȘINĂU

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Ciocana, amplasată în municipiul Chișinău, deservește 
aproximativ 152.000 locuitori din sectorul Ciocana și or. Vadul lui 
Vodă, comunele Budești (s. Văduleni),  Bubuieci (s. Humulești și 
Bîc), Cruzești (s. Cioroborta), Tohatin (s. Buneț, Cheltuitor) și satul 
Colonița.   

Judecătoria Ciocana dispune de 13 judecători. Numărul total de 
angajați ai Judecătoriei Ciocana, cu excepția judecătorilor, constitu-
ie 45 persoane. Potrivit schemei de încadrare din 2011 la Judecăto-
ria Ciocana nu există un specialist în resurse umane. Managementul 
resurselor umane la Judecătoria Ciocana este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei și specialistul principal. La Jude-
cătoria Ciocana funcțiile specialistului coordonator pentru relațiile 
cu publicul sunt exercitate de consilierul președintelui.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent, dar a rămas inferior cos-
tului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza 
detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Ciocana își are sediul într-o clădire deosebită din punct 
de vedere arhitectural, construită în 1992 și proiectată ca bancă co-
mercială. Din anul 2002 judecătoria este amplasată la etajele 1 și 3. 
Clădirea este situată într-o zonă rezidențială.

Angajații Judecătoriei Ciocana utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Solicitări de 

Mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 24/1

Data vizitei: 21 mai 2012

modificare a PIGD țin de modificarea tipurilor de încheieri prevă-
zute în PIGD și completarea listei cu motivele pentru suspendare. 
Au fost invocate anumite probleme, cum sunt repartizarea aleatorie 
inechitabilă și viteza redusă de funcționare a PIGD. 

Judecătoria Ciocana dispune de 2 săli de ședințe în care au fost in-
stalate 2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. În instanță activează 13 judecători. Şedințele 
care au loc în sălile de ședințe sunt înregistrate audio doar în cazuri-
le cînd înregistrarea audio este solicitată de părți. Motivele invocate 
pentru neutilizarea, în marea majoritate a cazurilor, a programului și 
echipamentului de înregistrare audio țin de volumul mare de mun-
că, numărul insuficient al personalului instruit și numărul insuficient 
al sălilor de ședințe. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Ciocana continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ciocana a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 937 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a crescut în aceeași perioadă cu 37 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 86,4%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Pe ușile a două 
birouri ale judecătorilor nu este plasat avertismentul precum că ac-
cesul în birourile judecătorilor este interzis.

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Ciocana este 
utilizat de consilierul președintelui. Conținutul paginii web a Judecă-
toriei Ciocana este supraîncărcat cu informație. 

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară este din granit. Din cauza stării nesatisfăcătoare a acoperișurilor 
balcoanelor, apa curge pe pereții interiori și fațadă. O bună parte din plăcile din 
granit lipsesc. 

Alimentare cu apă 4 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Țevile de 
aprovizionare cu apă au fost reparate în 2007. 

Alimentare cu energie electrică 4 Sistemul electric nu este prevăzut pentru o astfel de încărcătură și necesită renovare. 

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Au loc scurgeri de apă. 

Sistem de încălzire 3 Încălzire centrală de la sistemul municipal. Caloriferele și țevile sunt vechi. 

Sistem anti-incendiu 4 Există.

Acoperiș 4 Acoperișul este în stare nesatisfăcătoare. Este necesară reparația capitală a 
acoperișului. 

Interior 4 Toate spațiile din interior necesită reparație capitală. Nivel înalt de umiditate. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

4

foto 3. Plăcile de granit  
foto 4. Plăcile de granit lipsă 
foto 5. Sistemul de încălzire 
foto 6. Balustrada din interiorul 

clădirii

2

3

foto 7. Intrarea la etajul 2 al clădirii
foto 8. Tavanele în spațiul pentru 

server  
foto 9. Spațiul pentru deținuți 
foto 10. Celulă pentru deținuți 

6

5
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foto 1. Fațada laterală a clădirii foto 2. Curtea din spatele clădirii
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Ciocana în luna mai 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Ciocana are o suprafață de 3624 m², dispunînd de 
spații de oficiu, spații publice și 2 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Ciocana este construită în 3 etaje. 

Judecătoria Ciocana își are sediul într-o clădire deosebită din punct de ve-
dere arhitectural, construită în 1992 și proiectată ca bancă comercială. Din 
anul 2002 judecătoria este amplasată la etajele 1 și 3. Clădirea este situată 
într-o zonă rezidențială, între două artere – bd. Mircea cel Bătrîn și str. M. 
Sadoveanu, accesul la instanță realizîndu-se ușor de pe ambele străzi.

La etajul doi este amplasat Oficiul Fiscal Ciocana al Inspectoratului Fiscal 
de Stat, fapt ce creează un obstacol semnificativ în integrarea spațiilor și 
funcționalitatea judecătoriei. În perioada 1-15 iunie 2012 Inspectoratul 
Fiscal de Stat urma să elibereze oficiile, astfel încît etajul 2 să fie folosit de 
judecătorie. 

Judecătoria Ciocana beneficiază formal de serviciile poliției judiciare. Deși 
legislația prevede reglementări în acest sens, în realitate în instanță este 
delegat cîte un polițist în mod ocazional. Rolul polițistului în instanță este 
unul simbolic. La Judecătoria Ciocana activează 1 paznic de la ora 18:00 
pînă dimineața și în zilele de odihnă. 

Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Sta-
rea țevilor de alimentare cu apă este nesatisfăcătoare, acestea fiind repa-
rate în 2007.  

Rețelele electrice ale Judecătoriei Ciocana sunt în stare nesatisfăcătoare, 
ceea ce deseori cauzează întreruperea activității angajaților judecătoriei. 
În instanță nu este un stabilizator de tensiune. În decembrie 2011 a fost 
efectuată o evaluare a rețelelor electrice. La momentul vizitei de docu-
mentare, rezultatele evaluării încă nu erau prezentate. În bugetul prevăzut 
pentru 2012 nu sunt fonduri pentru reparația rețelelor electrice. 

Sistemul de canalizare este centralizat, însă, acesta, de asemenea, nece-
sită reparație capitală, dat fiind faptul că deseori au loc scurgeri de apă.  

Judecătoria Ciocana beneficiază de sistemul centralizat de încălzire pe la 
sistemul municipal. Din cauza ferestrelor vechi are loc pierderea energiei 
termice. Cîteva birouri nu se încălzesc bine din cauza deficiențelor în sis-
temul de încălzire. Caloriferele și țevile de încălzire sunt vechi și trebuie 
schimbate.  

În instanță a fost inițiată procedura de inspectare și evaluare a sistemului 
de alimentare cu apă, canalizare și căldură în vederea stabilirii unui deviz 
de cheltuieli.

Interiorul clădirii de la etajul 1 necesită reparație capitală. Finisajele 
pereților și ale tavanului sunt într-o stare nesatisfăcătoare și trebuie re-
novate. Toate ferestrele de la acest etaj sunt cele inițiale, fiind într-o stare 
proastă. În recepția de la cancelarie este cald și întuneric deoarece acest 
spațiu nu dispune de iluminare naturală directă, iar luminile sunt stinse. În 
2009 au fost construite 10 celule pentru deținuți și un WC. Ușile de intra-
re în celule sunt din metal. Pereții din celule sunt deteriorați cu inscripții 
făcute de deținuți. Fumul de țigară din celulele deținuților ajunge în bi-
rourile angajaților instanței. Este prevăzut acces separat securizat pentru 
automobilele poliției sau închisorii. 

Serverul este amplasat într-o încăpere care se încuie, însă, care nu dis-
pune de ventilare sau aer condiționat. În încăpere este un grad înalt de 
umiditate. Pereții sunt deteriorați de apă. Serverul este instalat aproape 
de fereastra dotată cu bare metalice. 

La etajul 3 al clădirii lucrările de renovare au fost minime și finisajele in-
terioare sunt învechite, dar în stare relativ bună. Unele birouri au fost 
renovate, utilizîndu-se fonduri private. Toate ferestrele și ușile interioare 
sunt din lemn, dar sunt cele instalate inițial la construcția clădirii și trebu-
ie schimbate. În 2011 două WC-uri au fost renovate. Spațiul central este 
acoperit în partea superioară cu panouri cu vitralii și are un aspect frumos.

Clădirea nu dispune de sisteme antiincendiu și nici de lumini semnaliza-
toare pentru evacuare în caz de urgență. Sunt instalate cîteva stingătoare 
portabile. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Ciocana ar fi adecvat activității unei 
instanțe de judecată, dacă oficiile ocupate de Inspectoratul Fiscal de Stat 
ar fi eliberate și spațiul ar fi reconfigurat. 

La Judecătoria Ciocana sunt 2 săli de ședințe. O sală de ședințe a fost re-
novată în anul 2009 și este în stare bună. Cealaltă sală de ședințe nu este 
potrivită ca structură pentru desfășurarea proceselor de judecată. Cele 
două săli de ședințe sunt amplasate la etaje diferite. Sala de la etajul 1 
are o cameră de deliberare, cealaltă, însă, nu are. Sala de ședințe de la 
etajul 1 are intrare separată pentru judecători. Diferența dintre numărul 
sălilor de ședințe și cel al judecătorilor este foarte mare și multe ședințe 
se desfășoară, de regulă, în birourile judecătorilor. 

Nu există o separare dintre spațiul rezervat circulației publicului, judecă-
torilor și deținuților. Publicul așteaptă începerea ședințelor în holurile de 
la etajul 3. Clădirea nu este dotată cu lift. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 4 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Cioca-
na. 5 din aceste 7 recomandări au fost realizate, 1 a fost realizată parțial și 
1 a rămas nerealizată. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Reamplasarea birourilor Inspectoratului Fiscal într-o 
altă clădire, astfel încît judecătoria să poată utiliza 
întregul spațiu al clădirii

Planificat

Schimbarea ferestrelor Nerealizat 
Instalarea sistemelor antiincendiuși a luminilor sem-
nalizatoare pentru evacuare în caz de urgență

Nerealizat 

Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului 
rețelei locale (LAN)

Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

Figura 1. Gradul de realizare 
a priorităților în lucrările 

 de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Ciocana a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 O parte minoră din lucrările efectuate s-au bazat pe Recomandările 
privind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 25% din numărul total de recomandări 
au fost planificate, iar 75% din recomandări au rămas nerealizate.   

Recomandări 

•	 Renovarea tuturor spațiilor din interiorul clădirii. 
•	 Reparația capitală a fațadei și reamenajarea intrării în sediu.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire și de alimentare cu apă.
•	 Reparația țevilor de canalizare. 
•	 Înlocuirea rețelei electrice.
•	 Reparația acoperișului de pe clădirea centrală și a acoperișurilor 

de pe balcoane. 
•	 Mutarea birourilor Inspectoratului Fiscal într-o altă clădire, astfel  

încît judecătoria să poată utiliza întregul spațiu al clădirii. 
•	 Schimbarea ferestrelor și ușilor.
•	 Instalarea sistemelor antiincendiu și a luminilor semnalizatoare 

pentru evacuare în caz de urgență. 
•	 Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului. 
•	 Crearea spațiilor de oficiu suplimentare. 
•	 Crearea sălilor de ședințe suplimentare. 

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Ciocana utilizează PIGD începînd cu anul 2010. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de hîrtie 
urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei Ju-
decătoriei Ciocana nu le scanează din motivul că scanerele nu funcționează. 
Un alt motiv ține de insuficiența personalului în statele de personal aprobate, 
precum și volumul mare de dosare ce urmează a fi procesate. 

Solicitări de modificare a PIGD țin de modificarea tipurilor de încheieri 
prevăzute în PIGD și completarea listei cu motivele pentru suspendare. 
Au fost invocate anumite probleme, cum sunt repartizarea aleatorie 
inechitabilă și viteza redusă de funcționare a PIGD. 

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate 
pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea citațiilor, înre-
gistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de executare, 
modulul de măsurare a performanței. 

Potrivit președintelui judecătoriei, după utilizarea PIGD a scăzut randa-
mentul muncii. PIGD a dublat volumul de muncă, fiind necesară modifica-
rea legislației în vederea armonizării acesteia cu scopurile PIGD, asigurînd, 
astfel,  ușurarea muncii judecătorilor și a funcționarilor instanței.

Judecătoria Ciocana nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
în state de personal. Cu toate acestea, un specialist tehnologii informaționale 
este contractat pentru a soluționa probeleme de ordin tehnic iscate la Jude-
cători Ciocana. Unele problemele de ordin tehnic sunt soluționate de CTS. 
Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Ciocana de serviciile 
prestate de CTS este la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Ciocana

Sugestii de modificare a PIGD
1. Modificarea modelelor de încheieri   
2. Completarea listei motivelor de suspendare
3. Asigurarea echității repartizării aleatorii 
4. Mărirea vitezei de funcționare a PIGD
5. Introducerea unor subcategorii de dosare civile
6. Asigurarea judecătorilor cu posibilitatea de a primi dosarul în 

procedură la data repartizării
7. Introducerea art. 348 din CPC în lista temeiurilor de refuz în 

primirea li restituirea cererii
8. Înlăturarea erorilor tehnice în funcționarea meniului ce ține de 

suspendarea procesului
9. Introducerea art. 44 din CPC în lista temeiurilor de suspendare a 

procesului

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Ciocana dispune de 2 săli de ședințe în care au fost instalate 
2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. În una din sălile de ședințe echipamentul funcționează 
defectuos. În instanță activează 13 judecători. Şedințele care au loc în 
sălile de ședințe sunt înregistrate audio doar în cazurile cînd înregistrarea 
audio este solicitată de părți. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de volumul mare de muncă, numărul insuficient al 
personalului instruit și numărul insuficient al sălilor de ședințe. Utilizarea 
programului de înregistrare audio dublează lucrul grefierilor, care, potrivit 
legislației, urmează să transcrie conținutul înregistrării audio pe suport de 
hîrtie, ceea ce este irealizabil în condițiile creșterii numărului de dosare 
spre examinare și a altor activități puse în sarcina grefierului.

2 judecători au făcut referință la 3 solicitări de înregistrare audio parvenite 
pe parcursul anului 2012.  

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio nu sunt folosite de grefieri 
pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Ciocana în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul in-
suficient de săli de ședință, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și electronic 
și numărul insuficient de angajați instruiți. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

foto 11. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe
foto 12. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe

12

11

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău



162

2.3. 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 3. 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 relaţii 

cu mass – media
-	 Datele de contact ale specialistului relații cu publicul 

Serviciul arhivă -	 Informație generală despre serviciul arhivă 
-	 Programul de lucru a 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 ședințelor 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 judecătorești 
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 judecă-

toreasca
-	 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/

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 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. 

 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Ciocana dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computer 61 (43 funcționale) 18
Imprimante 57 (45 funcționale) 18
Server PC 1 -
Scanere 2 13
Seturi de echipament înregistrare audio 2 11
Fax 2 5
UPS 1 18
Router / Firewall 1 -
Sisteme de aer condiționat 25 -
Televizor 1 -

Sursa: Judecătoria Ciocana
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Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Ciocana 
se confruntă cu problema volumului mare de muncă, vitezei 
de reduse de funcționare a PIGD și a repartizării inechitabile a 
dosarelor prin intermediul PIGD. 

•	 Angajații Judecătoriei Ciocana nu folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată din motivul insuficienței 
numărului sălilor de ședințe, dublării lucrului și insuficienței 
personalului instruit în utilizarea programului și echipamentului 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Ciocana au fost plasate ultima 
dată pe pagina web pe 13.08.2012. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ciocana sunt 
necesare 18 computere, 18 imprimante, 13 scanere, 11 seturi de 
echipament de înregistrare audio, 18 unități de UPS.

•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei 
Ciocana este utilizat de consilierul președintelui. Meniurile paginii 
web sunt completate cu informație de interes public. Pe pagina 
web este surplus de informație. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 
•	 Procurarea scanerelor și instituirea practicii de scanare a 

documentelor din dosare. 
•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de 

judecători care activează la Judecătoria Ciocana. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin 

optimizarea procedurii de planificare a ședințelor de examinare 
a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. 

•	 Revizuirea meniurilor de pe pagina web a Judecătoriei Ciocana. 
•	 Actualizarea permanentă a informației plasate pe pagina web. 
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III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CIOCANA 

3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ciocana este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ciocana a crescut din 2009 de la 10189 dosare la 
11126 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011 a crescut de la 9573 dosare în anul 2009 
la 9610 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ciocana s-a majorat de la 2708 
dosare în anul 2009 la 3430 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1936 dosare în anul 2009 la 
158 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Ciocana relevă o creștere a restanței de la 616 dosare restante în 2009 la 
1516 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ciocana a scăzut de la 94,0% în 
anul 2009 la 86,4% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ciocana se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Ciocana este dispersată în diferite birouri de la etajele 1 și 3 ale clădirii. Cererile de chemare în 
judecată se înregistrează în biroul de la etajul 3. Ulterior, acestea sunt transmise pentru înregistrare în biroul șefului 
cancelariei de la etajul 3. De acolo, cererea de chemare în judecată este transmisă la etajul 1 în cancelaria penală, 
la persoana responsabilă pentru înregistrarea dosarelor civile în PIGD și registre. De acolo, cererea de chemare în 
judecată este transmisă la cancelaria civilă pentru înregistrarea și coaserea dosarului. 

În instanță este un ghișeu prevăzut pentru arhivă. 

Cancelaria Judecătoriei Ciocana utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Ciocana

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul de evidență a corespondenței de intrare – șef cancelarie 

2.	 Registrul de evidență a corespondenței de ieșire – șef cancelarie 
Civil 1.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor pentru judecare 

2.	 Registrul de evidență a ordonanțelor judecătorești 
3.	 Registrul alfabetic al ordonanțelor 
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile 
5.	 Registrul de evidență a cererilor de contestare a actelor executorilor judecătorești 
6.	 Registrul de evidență a executării hotărîrilor judecătorești cu caracter civil 
7.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ 
8.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ 
9.	 Registrul de transmitere a dosarelor la solicitarea judecătorilor 
10.	Registrul de evidență a bonurilor de achitare a taxei de stat
11.	Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor penale transmise judecătorilor 
3.	 Registrul de evidență a cererilor de apel și recurs 
4.	 Registrul de evidență a dosarelor penale transmise la Curtea de Apel 
5.	 Registrul de evidență a persoanelor date în căutare 
6.	 Registrul de evidență a persoanelor în privința cărora a fost aplicat art. 96 din CP
7.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise curierului 
8.	 registrul de evidență a corpurilor delicte 
9.	 Registrul de evidență a cererilor de reabilitare 
10.	Registrul de evidență a taxei de stat
11.	Registrul cererilor și hotărîrilor transmise la traducere
12.	Fișa acțiunilor  

Contravențional 1.	 Registrul alfabetic al materialelor contravenționale 
2.	 Registrul alfabetic al prezentărilor executorilor judecătorești 
3.	 Registrul de evidență a contestațiilor 
4.	 Registrul de evidență a materialelor privind plîngerile împotriva organelor de 

urmărire penală 
5.	 Registrul de evidență a demersurilor privind înlocuirea măsurii de pedeapsă 
6.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor 
7.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise la Curtea de Apel 
8.	 Registrul de evidență a materialelor transmise la judecători la solicitare 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ciocana  

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 6.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, 
Registrul alfabetic al dosarelor civile,  Registrul de evidență 
a dosarelor transmise judecătorilor pentru judecare 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare,   
Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor 
pentru judecare 

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, 
Registrul alfabetic al dosarelor civile 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor 
pentru judecare

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ciocana 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Ciocana este în stare satisfăcătoare, fiind amplasată la etajul 1. Arhiva nu dispune de sistem de 
ventilare. Rafturile în arhivă sunt din lemn și din metal. Dosarele păstrate în arhivă sunt bine aranjate.  

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ciocana a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 9,2%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ciocana a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 0,4%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ciocana în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 722 dosare, al dosarelor 
penale a crescut cu 58 dosare, iar al dosarelor contravenționale 
a scăzut cu 1778 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 900 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 7,6%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Instalarea în arhivă a sistemului de ventilare. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în 

vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu 
aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de 
registre prevăzut în Instrucțiune. 

13 15

foto 13. Ghișeul de la etajul 1 
foto 14. Arhiva

14

foto 15. Cancelaria civilă
foto 16. Arhiva

16
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evaluare 

Judecătoria Ciocana dispune de 13 judecători. Numărul total de angajați 
ai Judecătoriei Ciocana, cu excepția judecătorilor, constituie 45 persoane. 

În statele de personal din 2011 la Judecătoria Ciocana nu era prevăzută 
funcția de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane 
la Judecătoria Ciocana este realizat, în practică, de către președintele 
judecătoriei și specialistul principal. Unitatea de specialist principal, secția 
resurse umane este introdusă în schema de încadrare din 2012, care, la 
momentul vizitei, încă nu era aprobată.   

La Judecătoria Ciocana funcțiile specialistului coordonator pentru relațiile 
cu publicul sunt exercitate de consilierul președintelui. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea 
unui anunț pe site-ul instanței judecătorești și în Monitorul Oficial. Prin 
ordinul președintelui este creată comisia de concurs pentru selectarea 
candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. Persoanelor-candidate 
la funcția vacantă li se propune trecerea probelor în scris și verbale, cu 
alegerea biletului, ce conține o variantă o probei scrise și verbale. În urma 
susținerii probelor scrise și verbală, se calculează nota finală de concurs. 
În dependență de rezultatele probelor, președintele instanței de judecată 
emite ordinul de angajare / numire în funcție. 

Tabelul 7. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Judecător 12
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 4
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist coordonator 1
8. Specialist 4
9. Grefier 13
10. Translator 6

11. Şef arhivă 1
12. Arhivar 1
13. Şef expediție 1
14. Şef serviciu auxiliar 1
15. Curier 1
16. Şofer 1
17. Îngrijitor de încăperi 7
18. Curățători teritoriu 1

TOTAL 58

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Ciocana 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Ciocana au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt 
suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Ju-
decătoria Ciocana este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din 
publicațiile la care este abonată Judecătoria Ciocana pot fi menționate Bu-
letinul CSJ, Contabilitate și Audit, Monitorul Oficial, Timpul de dimineață, 
Комсомольская правда, Logos Press, Dreptul Muncii, Revista naționala 
de drept, Аргументы и факты, Бюллетень Верховного Суда РФ, Dreptul. 

Grefierii Judecătoriei Ciocana necesită instruire în pregătirea și evidența 
documentelor în instanța de judecată și întocmirea proceselor-verbale, 
precum și instruire în utilizarea PIGD și a programului de înregistrare 
audio a ședințelor de judecată. Specialiștii din cancelarie recent angajați 
necesită instruire în gestionarea și evidența dosarelor. 

IV. RESURSE UMANE 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Ciocana este rea-
lizat de președinte și specialistul desemnat în acest scop. 

•	 Funcțiile specialistului relații cu publicul sunt exercitate de consi-
lierul președintelui.

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane în schema 
de încadrare.  

•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-
ratorilor. 

Recomandări 

•	 Includerea în schema de încadrare a unității de specialist resurse 
umane. 

•	 Includerea în statele de personal a unui specialist relații cu publi-
cul și instruirea acestuia. 

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-
boratorilor Judecătoriei Ciocana, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 
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La intrarea în Judecătoria Ciocana lipsește un ghișeu de informații. Ghișeul 
este prevăzut la etajul 1, departe de intrarea în instanță. La ghișeu se 
află arhivarul, care primește cererile și eliberează copii de pe actele din 
dosar. Pe ușile birourilor judecătorilor există indicatoare clare cu numele 
judecătorilor, însă, avertismentul că accesul în biroul judecătorului este 
interzis lipsește pe ușile birourilor a doi judecători. La Judecătoria Ciocana 
sunt semne de direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă și sălile de 
ședințe. Nu sunt semne de direcționare a cetățenilor la biroul specialistului 
relații cu publicul.  

La etajul 1 al clădiri este instalat un panou de informații, pe care este 
afișată următoarea informație: 

-	 Modele de cereri
-	 Programul de lucru al Judecătoriei Ciocana
-	 Extras din Legea taxei de stat. 

La etajul 3 al clădirii este instalat panoul cu:
-	 Graficul de lucru al Judecătoriei Ciocana
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Ciocana 

nu sunt extrase în mod automat din PIGD, ci elaborate manual în 
Word

-	 Orele de primire a cererilor de chemare în judecată 
-	 Graficul de lucru al judecătorului de serviciu
-	 Orele de audiență a președintelui și vicepreședintelui. 

De luni pînă vineri, părțile și alți participanți la proces se pot adresa la 
cancelaria /arhiva Judecătoriei Ciocana pentru a primi copii de pe actele 
din dosare. În acest scop se depune o cerere la cancelarie/arhivă. Persoana 
care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Taxa de stat se achită 
la bancă și cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la 
arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Copiile de pe hotărîri se 
eliberează de cancelarie/arhivar în aceeași zi sau, cel tîrziu, în ziua imediat 
următoare.  

Concluzii 

•	 La intrarea în Judecătoria Ciocana nu este amenajat un ghișeu de 
informații pentru public.

•	 Există indicatoare de direcționare a cetățenilor la cancelarie, 
arhivă, săli de ședințe. 

•	 Există indicatoare clare cu denumirea cancelariei, arhivei, biroului 
cancelariei, birourilor judecătorilor. 

•	 Panourile de informații pentru public conțin informație care are 
menirea să-i ajute vizitatorilor să se orienteze mai bine.

Recomandări 

•	 Utilizarea PIGD pentru generarea automată a tuturor listelor 
cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Ciocana, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

17 20

foto 17. Semne de direcționare a 
cetățenilor 

foto 18. Semne de direcționare a 
cetățenilor  

foto 19. Semne de direcționare a 
cetățenilor 

18
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foto 20. Modele de cereri
foto 21. Lista cauzelor fixate pentru 

judecare
foto 22. Panoul de informații 

22

21
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, 
Judecătoria sectorului Ciocana, Chișinău elaborează proiectul de buget 
pentru următorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care 
la rîndul său primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la 
Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun acord cu 
Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei sectorului Ciocana este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru servicii comunale – energia electrică, arendarea 

bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
sectorului Ciocana a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 3,2 
milioane lei în 2010 la circa 3,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a redus cu 2%. Reducerea se datorează 
diminuării cu 92% a cheltuielilor pentru reparații și cu 4% pentru servicii 
comunale. De partea opusă sunt cheltuielile operaționale care au 
cunoscut o majorare cu 13%, urmate de cheltuielile legate de procurarea 
mijloacelor fixe (automobil) și celor de personal (6%).

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei sectorului Ciocana a fost planificat 
cu o majorare de 17% față de anul 2011. Majorarea se datorează planificării 
în creștere a mijloacelor financiare destinate reparațiilor. Un aport mai 
mic la majorarea bugetului o au mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor de personal (în creștere cu 15%), serviciilor comunale (12%) și 
cheltuielilor operaționale (4%). Pentru anul în cauză nu au fost planificate 
mijloace financiare pentru procurarea de mijloace fixe.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 401 mii lei la 
452,9 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 13%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o 
creștere cu 6%. Raportînd 452,9 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, aceștia se echivalează cu circa 423,2 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 22,3 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei sectorului Ciocana, Chișinău pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,961,502 2,073,048 6% 2,391,100 15%
Reparații 239,396 20,000 -92% 400,000 1900%
Servicii comunale 402,252 386,146 -4% 431,300 12%
Mijloace fixe 215,587 235,000 9% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 400,952 452,851 13% 469,000 4%

Total 3,219,688 3,167,045 -2% 3,691,400 17%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou,materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc raportate la cheltuielile totale operaționale 
se reduc de la 42% în anul 2010 la 30% planificați pentru anul 2012. O 
evoluție similară o au cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și 
poștă, ponderea cărora se reduce de la 28% în anul 2010 la 21% pentru 
anul 2012. În ce privește cheltuielile pentru servicii editoriale, ponderea 
acestora are o evoluție practic constantă. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, însă nicidecum nu prin 
creșterea numărului de dosare examinate, după cum acestea au avut o 
evoluție descendentă. În anul 2011, numărul de dosare examinate s-a 
diminuat cu 1195 față de anul precedent.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a fost de 37 lei, pe cînd în anul 2011 de 47 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Sectorului Ciocana

Notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu per dosar examinat poate fi explicat prin 
diminuarea numărului de dosar examinate (cu 11%) și majorarea 
cheltuielilor operaționale (13%).

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SeCtORuLuI CIOCAnA, 
ChIșInău VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 47 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Sectorului Ciocana

 vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Sectorului Ciocana, a fost inferior costului mediu ponderat 
per dosar examinat la nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Sectorului Ciocana, evidența contabilă este auto-
matizată.

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
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6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011a fost în 
creștere față de 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău



172

JUDECĂTORIA
RÎŞCANI, 

MUN. ChIȘINĂU

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău este amplasată în sectorul 
Rîșcani din mun. Chișinău. Sectorul Rîșcani este unul din sectoa-
rele administrative ale municipiului Chișinău care cuprinde orașul 
Cricova și comunele Ciorescu, Grătiești și Stăuceni. Judecătoria 
deservește 162 000 de locuitori, care fac parte din sectorul Rîșcani 
al mun. Chișinău.

În cadrul judecătoriei activează 17 judecători de drept comun și 2 
judecători de instrucție. Numărul angajaților, cu excepția judecăto-
rilor, constituie 51,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău nu 
este prevăzută funcția de specialist în resurse umane. Managemen-
tul resurselor umane este realizat, în practică, de către șeful cance-
lariei, consilierul președintelui și președintele instanței.

În schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, nu 
este prevăzută funcția de specialist relații cu publicul. Responsabil 
de relații cu publicul și mass-media este vicepreședintele judecăto-
riei.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
a rămas practic la nivelul anului precedent și a fost inferior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care este amplasată Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, 
este construită în 4 etaje și un subsol. Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău, se află în clădirea care este în gestiunea Preturii sect. Rîș-
cani. Amplasarea actuală a instanței este foarte bună. În apropierea 
instanței se află Procuratura sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, și 
Comisariatul de poliție. Intrarea din spatele clădirii servește drept 
intrare principală în instanță. 

Mun. Chișinău, str. Kiev nr. 3

Data vizitei: 30 mai 2012

Angajații Judecătoriei Rîșcani folosesc versiunea 2 a PIGD, utilizînd 
majoritatea funcționalităților prevăzute în PIGD. Problemele invo-
cate de angajați în utilizarea PIGD se referă preponderent la repar-
tizarea inechitabilă a dosarelor, viteza redusă de funcționare a PIGD 
și lipsa instruirii continue a personalului instanței în utilizarea PIGD.

Judecătoria Rîșcani dispune de 4 săli de ședințe raportate la 19 ju-
decători. Din aceste considerente majoritatea ședințelor de judeca-
tă se desfășoară în birourile judecătorilor.

Echipamentul și programul de înregistrare audio a ședințelor de ju-
decată este instalat în 3 săli din cele 4 existente. Angajații Judecăto-
riei Rîșcani, mun. Chișinău, nu înregistrează audio ședințele care au 
loc în sălile de ședințe în care este instalat echipamentul de înregis-
trare audio, din motiv că numărul sălilor de ședință este insuficient 
pentru asigurarea desfășurării tuturor ședințelor în sală și există ne-
cesitatea de instruire suplimentară a grefierilor.

Specialiștii din cadrul judecătoriei s-au conformat, într-o măsură 
anumită, modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora numărul re-
gistrelor a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău, a crescut în perioada 2009-2011 cu 1911 dosare, iar numă-
rul dosarelor examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 966 dosare, 
rata de soluționare a dosarelor atingînd, în 2011 cifra de 70,8%.  

Pe ușile birourilor judecătorilor există indicatoare clare cu numele 
judecătorilor și avertismentul că accesul în biroul judecătorului este 
strict interzis. Cu toate acestea, nu toate birourile sunt dotate cu 
astfel de plăcuțe. La intrare în instanță există un panou de informații.

Pagina web a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, este actualizată 
periodic, meniurile fiind parțial completate cu informație de interes 
public. Din meniurile existente pe pagina web, 3 meniuri nu conțin 
nici o informație. Consilierul președintelui este persoana responsa-
bilă de administrarea paginii web. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară necesită a fi reparată, ultima renovare cosmetică fiind realizată 
în 2008. Scările de la intrare sunt în stare bună. Pereții exteriori ai clădirii sunt 
deteriorați. Ușa exterioara de la intrare a fost schimbată.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă a clădirii este permanentă și presiunea este adecvată. Țevile 
interne au fost recondiționate în 2008.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul electric a fost renovat în întregime și asigură o bună funcționare a întregii 
instituții.

Sistem de canalizare 2 În 2007 au fost efectuate lucrări de îmbunătățire a sistemului de canalizare și nu au 
fost raportate probleme majore.

Sistem de încălzire 2 Încălzire centrală de la sistemul municipal. O parte din calorifere și țevi au fost 
schimbate.

Sistem anti-incendiu - Nu există alarme sau lumini semnalizatoare pentru evacuare în caz de urgență. La 
fiecare etaj sunt stingătoare portabile. 

Acoperiș 2 Acoperișul a fost reparat în 2008 și nu au fost raportate probleme. 

Interior 2 Birourile și holurile din interiorul clădirii au fost renovate și dotate cu mobilier nou, 
acestea fiind într-o stare bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

3

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Ușa de intrare 
foto 3. Acoperișul deasupra ușii de 

intrare

2

foto 4. Arhiva
foto 5. WC pentru personal
foto 6. Scări

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, în luna mai 
2012. 

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, este amplasată în clădirea care 
se află în gestiunea Preturii sect. Rîșcani. Instanța este amplasată lîngă 
Procuratura sectorului Rîșcani și Comisariatul de poliție. Intrarea din spate 
a clădirii servește drept intrare principală în clădirea Judecătoriei Rîșcani, 
mun. Chișinău. La intrarea din față a clădirii nu este nici un indicator de 
direcționare a cetățenilor spre instanță.

Spațiul ocupat de Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, are o suprafață de 
1373 m², dintre care 257 m2 în subsol, 94 m2 la 1 etaj, 514 m2 la etajul 3 
și 516 m2 la etajul 4 al clădirii. Sunt 19 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 
săli de ședințe.

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, beneficiază de serviciile poliției judici-
are în timpul zilei și 3 unități de paznici, care asigură securitatea instanței 
noaptea și în zilele de odihnă. Judecătoria nu dispune de un sistem de 
semnalizare.

În 2007-2010 Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău a fost supusă unei re-
novări parțiale. Cu toate acestea, fațada instanței este într-o stare satis-
făcătoare, pereții exteriori sunt deteriorați și necesită reparație capitală. 
Acoperișul instanței a fost renovat în 2008. S-a mențționat că pentru anul 
2013 se planifică renovarea integrală a acoperișului instanței. La intrarea 
în instanță a fost procurată și instalată o ușă nouă. În 2010 au fost schim-
bate toate ferestrele de la etajele 3 și 4 ale clădirii.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat parțial. 
WC-urile din interiorul clădirii au fost renovate integral, în 2007-2008, și 
sunt într-o stare bună. Judecătoria dispune de WC-uri pentru personalul 
instanței, unul pentru justițiabili și unul separat pentru deținuți.

Sistemul de încălzire este centralizat, conectat la sistemul municipal. O 
parte din calorifere și țevi au fost schimbate.

Sistemul electric este în stare foarte bună, fiind înlocuit în 2010. Totoda-
tă, s-a menționat că sistemul de electricitate nu va rezista la presiuni mai 
mari. Astfel, în vederea evitării perturbărilor în funcționarea serverului se 
recomandă procurarea unui stabilizator. Serverul se află la etajul 4. Spațiul 
pentru server este limitat și nu este dotat cu sistem de aer condiționat. Se-
curitatea spațiului pentru server este asigurată doar de lacătul de la ușă. 

Arhiva a fost mutată la etajul 1 al clădirii în 2010. Spațiul pentru arhivă nu 
dispune de sistem de ventilare. Rafturile sunt din lemn cu carcasă de me-
tal. Spațiul pentru arhivă este insuficient pentru păstrarea tuturor dosare-
lor aflate în gestiunea instanței. Organizarea activității arhivei este eficien-
tă, dosarele sunt păstrate ordonat, după ani, pe rafturi. Cancelaria ocupă 

2 încăperi de la etajul 3, care, însă, nu se află în imediata apropiere de 
scările de la intrare. Spațiul în care se află cancelaria penală are dimensi-
uni limitate, o parte din acesta fiind ocupat de safeul pentru păstrarea cor-
purilor delicte. Spațiul utilizat de judecători și public nu este separat. Ma-
joritatea birourilor din instanță sunt dotate cu sisteme de aer condiționat.

Instanța dispune de un spațiu pentru deținuți la etajul 1, care cuprinde 
2 celule și un WC. Există spațiu separat pentru escortă. În spatele clădirii 
nu este prevăzută o intrare separată pentru deținuți. Deținuții sunt aduși 
în sălile de ședințe prin coridorul public, iar intrarea în sala de ședințe 
este comună cu cea pentru justițiabili și judecători. Instanța nu dispune 
de spații separate pentru martorii anonimi, spații pentru minorii deținuți, 
precum și pentru minorii participanți în proces, și nici de spații pentru 
avocați în scopul luării de cunoștință cu materialele dosarului.

Interiorul clădirii de la etajul 3 este în stare relativ bună, acesta fiind 
supus unei reparații parțiale. Birourile au fost renovate și dotate cu 
mobilier. Birourile și sălile de ședințe au fost dotate cu climatizoare. Au 
fost schimbate tavanele, ferestrele, ușile, podelele din hol și au fost vopsiți 
pereții. Toate corpurile de iluminat de la etajul dat au fost înlocuite.  Spațiul 
de așteptare prevăzut pentru public a fost renovat, fiind instalate plăci de 
gresie. La etajul dat se află un WC pentru personal, care a fost renovat și 
se află în stare bună.

Scara din interiorul judecătoriei nu a fost renovată, fiind într-o stare 
satisfăcătoare. 

Starea etajului 4 este similară celei de la etajul 3. Au fost efectuate unele 
lucrări de reparație parțială a tuturor oficiilor. Finisajele și spațiul destinat 
publicului sunt în stare bună. Birourile au fost supuse unei reparații 
cosmetice și sunt într-o stare satisfăcătoare. Majoritatea birourilor sunt 
dotate cu sisteme de aer condiționat. 

Sisteme anti-incendiu nu sunt instalate. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 4 priorități în lucrările de reparație capitală. În mod integral au fost 
realizate 2 recomandări, iar 2 recomandări rămîn a fi nerealizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Mutarea instituției într-o clădire mai potrivită Nerealizat
Procurarea mobilierului nou în sălile de ședință Nerealizat
Instalarea semnelor/indicatoarelor prin instanță 
pentru direcționarea cetățenilor

Realizat

Instalarea etajerelor/rafturilor suplimentare pen-
tru arhivă

Realizat

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2007-2010 la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, au 
fost realizate lucrări de renovare, care s-au focusat, parțial, pe re-
comandările stabilite în Raportul privind evaluarea infrastructurii 
din 2009. Birourile, holurile și sălile de ședințe au fost renovate 
parțial și dotate cu mobilier nou.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 50 % din recomandările din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, iar 50 
% din recomandări nu au fost realizate. 

•	 Fațada exterioară a clădirii nu a fost renovată. La moment fațada 
exterioară este într-o stare nesatisfăcătoare și necesită renovare.

•	 Spațiul pentru server nu a fost dotat cu sistem de ventilare.
•	 Judecătoria dispune de un spațiu separat și de un bloc sanitar 

pentru deținuți.
•	 Spațiul utilizat de judecători și public nu este separat.

7

foto 7. Nod de conexiune a rețelei locale
foto 8. Spațiu de oficiu 
foto 9. Sistem de aer condiționat

9

8

Recomandări

•	 Mutarea instanței într-o 
clădire mai potrivită pen-
tru desfășurarea activității 
în condiții normale și 
asigurarea cu spațiu ne-
cesar a judecătorilor și 
funcționarilor instanței.

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, utilizează PIGD începînd cu 
anul 2010. În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Președintele instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosa-
relor pentru repartizarea dosarelor civile și repartizarea manuală pen-
tru dosarele penale, care la moment, este inechitabilă și există diferență 
considerabilă a sarcinii de lucru pentru fiecare judecător. Alte probleme 
care au fost menționate sunt de ordin tehnic, cum ar fi viteza redusă de 
funcționare a PIGD și necesitatea continuă de instruire a persoanelor nou 
angajate.

Funcțiile de manager al PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui și 
președintele instanței.

Pentru crearea dosarelor electronice, documentele din dosar urmează a 
fi scanate. Angajații Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, scanează docu-
mentele din dosar în felul următor: din dosarele civile specialistul scanea-
ză cererea de chemare în judecată, iar din dosarele penale se scanează 
doar rechizitoriul. 

Sugestii de modificare sau îmbunătățire a PIGD nu au fost prezentate. 
Echipa de evaluare a constatat că majoritatea funcționalităților din PIGD 
sunt utilizate. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea apelurilor 
și recursurilor, procedura de executare,  imprimarea listei cauzelor fixate 
pentru judecare, opțiunea de gestionare a resurselor umane prin PIGD, 
precum și măsurile de performanță. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic sunt direcționate spre soluționare către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere și 
după repetate apeluri. Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților 
Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, de serviciile prestate de către CTS în 
2012 este apreciat la nivelul de 4 din 5.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, dispune de 4 săli de ședințe în care 
sunt instalate 3 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
În cadrul Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău nu este utilizat programul de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată.

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot avea 

loc în săli, dat fiind numărul de 19 judecători, care la moment activează în 
instanță, și doar 4 săli de ședințe.

Alți factori negativi țin de volumul exagerat de mare de dosare examinate 
de judecătorii instanței, nefuncționarea programului, complexitatea 
acestuia și lipsa unei instruiri permanente a personalului responsabil 
de înregistrarea audio. În cadrul vizitei de documentare s-a constatat că 
echipamentul și programul în sălile de ședințe funcționează. 

Din 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistrare 
audio, nu au fost înregistrate solicitări din partea justițiabililor privind în-
registrarea audio a ședinței de judecată și solicitări de eliberare a CD-uri-
lor cu înregistrările. Instanța nu a procurat CD-uri pentru păstrarea înre-
gistrărilor audio.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că ședințele nu sunt înregistrate 
audio, grefierii nu asigură plenitudinea procesului-verbal prin folosirea 
înregistrărilor.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI RÎșCAnI

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează de către consilierul 
președintelui. Dificultăți în administrarea paginii web nu au fost identificate.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, și gradul lor de completivitate.

Tabelul 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul președintelui judecătoriei Mesajul Președintelui judecătoriei
Competența -	 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 conține informație
Comunicate de presă Nu conține informație
Noutăți Link activ la informația privind Posturile vacante, care cuprinde mesajul că posturile vacante
Arhiva Informații cu privire la programul de activitate a arhivei și datele de contact
Organizare -	 3 link-uri active la structura organizatorică a judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău:

	Organigrama judecătoriei
	Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău
	Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău

Lista ședințe 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
Informații statistice Nu conține informație
Informații de interes public Informații cu privire la programul de activitate a Cancelariei penale și civile a Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău.
Link-uri utile Linkuri la paginile web ale unor autorități publice centrale și alte instituții. Majoritatea pozelor nu se vizualizează.

Sursa: http://jrc.justice.md/
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul 
de administrare a paginii web a Judecătoriei Rîșcani este utilizat parțial. 
Unele meniuri ale  paginii web conțin informație de interes public, pe 
cînd altele nu conțin astfel de informație. 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, astfel, ultima hotărîre a fost plasată pe site 
instanței la 30.09.2011. În meniul Linkuri utile, linkurile prezentate trebuie 
să poarte o denumire și să fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. Se 
recomandă plasarea meniurilor Noutăți, Arhiva și Linkuri utile la sfîrșitul 
listei cu meniuri. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, dispune de un număr relativ suficient 
de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În 
tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de 
unități de echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități Necesități

Computere 78 25
Imprimante 54 20
Copiatoare 5 2
Scanere 4 -
Seturi de echipament înregistrare audio 3 3
Fax 4 5
UPS 45 30
Server 1 -
Sisteme de aer condiționat 36 -
Router 1 -
Dulap cu accesorii 1 -
UPS pentru server 1 -
Telefoane 17 -
Frigidere 6 -
Aspirator 2 -
Mașină de francat - 1

Sursa: Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Rîșcani se 
confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor jude-
cătorilor, viteza redusă de funcționare a PIGD și lipsa de instruire 
a persoanelor recent angajate în cadrul judecătoriei.

•	 Angajații Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, nu folosesc sistemul 
de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată. Motivele 
invocate se referă la insuficiența sălilor de ședințe, lipsa instruirii 
personalului nou angajat, precum și volumul exagerat de lucru al 
judecătorilor.

•	 Ultima hotărîre a fost plasată pe pagina web pe 30.09.2011. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Rîșcani, mun. Chiși-

nău, sunt necesare: 25 computere, 20 imprimante, 2 copiatoare, 
3 setuti de înregistrare audio, 5 faxuri, 30 UPS-uri și o mașină de 
francat.

•	 Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, utilizează sistemul de mana-
gement al conținutului paginii web. Majoritatea meniurilor sunt 
completate cu informație de interes public despre activitatea ju-
decătoriei. Cu toate acestea, unele informații se dublează, iar 3 
meniuri nu conțin nici o informație. 

foto 10. Inscripția pe ușa unei săli de ședințe

10

Recomandări

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în do-
meniul utilizării PIGD și a programului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată.

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 
•	 Imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare prin intermediul 

PIGD.
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a 

ședințelor de judecată. 
•	 Utilizarea modulului din PIGD care permite redactarea hotărîrilor 

și plasarea acestora pe pagina web. 
•	 Asigurarea uniformității fontului textului folosit pe pagina web. 

Se recomandă restructurarea meniurilor pentru a facilita accesul 
publicului la informația plasată pe pagina web. 

•	 Actualizarea permanentă a paginii web.

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, este analizat 
prin prisma mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de 
dosare înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare 
examinate în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe 
tip de dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și 
evoluția ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, a crescut din 2009 de la 
18384 dosare la 20295 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
 Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, a scăzut de la 15339 dosare în anul 
2009 la 14373 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, s-a 
majorat de la 4576 dosare în anul 2009 la 4922 dosare în anul 2011. 
Numărul dosarelor penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat 
substanțial, iar cel al dosarelor contravenționale s-a micșorat de la 3920 
dosare în anul 2009 la 2128 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Rîșcani, mun. Chișinău, relevă o creștere a restanței de la 3045 dosare 
restante în 2009 la 5922 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, a scăzut 
de la 83,4% în anul 2009 la 70,8% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI RÎȘCANI, MUN. ChIȘINĂU
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva 
asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, 
precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Rîșcani se află la etajul 3 al clădirii, fiind divizată în 2 birouri. Specialiștii din cancelarie sunt 
responsabili, pe lîngă altele, pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.  Cererile de chemare 
în judecată sunt depuse la etajul 4 în oficiul consultantului, care este responsabil pentru verificarea cererii și 
înregistrarea acesteia, iar accesul justițiabililor în cancelaria civilă și penală este restricționat. În biroul unde activează 
consultantul este o persoana responsabilă pentru scanarea documentelor.

Cancelaria Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău

Categoria registrului Denumirea registrului 
Civil 1. Registrul de intrare

2. Indicele alfabetic – dosare civile 
3. Indicele alfabetic – contencios administrativ
4. Indicele alfabetic – procedura în ordonanță 
5. Indicele alfabetic – demersuri 25, 26
6. Indicele alfabetic – dosare economice 
7. Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea de Apel și Curtea Supremă de 

Justiție
8. Registrul de expediere prin curier
9. Registrul de transmitere pentru fiecare judecător
10. Fișa acțiunilor

Penal 1. Registrul de evidență a dosarelor penale
2. Indicele alfabetic al dosarelor penale
3. Registrul de evidență a cauzelor de eliberare condiționată înainte de termen – 

art. 91 
4. Indicele alfabetic – art. 91
5. Registrul de evidență a cauzelor privind retroactivitatea – art. 469
6. Indicele alfabetic – art. 469
7. Registrul de evidență a cererilor împotriva ordonanțelor procurorilor – indicele 

10, art. 313
8. Indicele alfabetic – art. 313
9. Registrul de evidență a cauzelor privind amnistia 
10. Indicele alfabetic – amnistia
11. Registrul de expediere a dosarelor la CA
12. Registrul de evidență a cererilor de apel/recurs
13. Registrul de evidență a corpurilor delicte
14. Registrul de transmitere a dosarelor la judecători
15. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Indicele alfabetic – 4d
2. Indicele alfabetic – 4a (art. 177, 179, 63)
3. Indicele alfabetic – 4 b (art. 78, 334)
4. Indicele alfabetic – 4c (art. 333)
5. Indicele alfabetic – 5

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul5. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare, Indicele alfabetic – dosare civile, 

Registrul de transmitere pentru fiecare judecător
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare, Indicele alfabetic – dosare civile, 

Registrul de transmitere pentru fiecare judecător
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic – dosare civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic – dosare civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic – dosare civile, Registrul de 

transmitere pentru fiecare judecător
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor -
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere pentru fiecare judecător

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor -

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău

Prezumînd că specialiștii din cancelarie i-au prezentat echipei de evaluare toate registrele utilizate, se poate conchide 
că cancelaria, într-o anumită măsură, s-a conformat modificărilor la Instrucțiune3. 

Arhiva Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, este amplasată într-o încăpere, la etajul 1 al clădirii. Încăperea este fără 
ventilare. Dimensiunea arhivei este insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău. Arhiva este securizată, iar accesul este limitat doar la arhivar. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău, a crescut în perioada 2009-2011 cu 10,4%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău, a scăzut în perioada 2009-2011 cu 6,3%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Rîșcani, 
mun. Chișinău, în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 346 
dosare, al dosarelor penale a rămas constant, iar al dosarelor 
contravenţionale a scăzut cu 1792 dosare.

•	 Restanţa dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 2877 
dosare.

•	 Rata de soluţionare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 12,6%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Prezumînd că specialiștii din cancelarie i-au prezentat echipei 
de evaluare toate registrele utilizate, se poate conchide că 
cancelaria, într-o anumită măsură, s-a conformat modificărilor la 
Instrucțiune.

Recomandări

•	 Extinderea și securizarea arhivei. 
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă.

foto 11. Orele de primire a Cancelariei Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău
foto 12. Arhiva
foto 13. Ghișeu informativ
foto 14. Registre din cancelarie 
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În cadrul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, activează 17 judecători de 
drept comun și 2 judecători de instrucție. Numărul angajaților, cu excepția 
judecătorilor, constituie 51,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, nu este pre-
văzută funcția de specialist în resurse umane. Managementul resurselor 
umane este realizat, în practică, de către șeful cancelariei, consilierul pre-
ședintelui și, parțial, de președintele instanței. În special, șeful cancelariei 
și consilierul președintelui sunt responsabili pentru întocmirea și eviden-
ța documentelor cu privire la personal, întocmirea dosarelor personale, 
completarea păstrarea și evidența carnetelor de muncă, elaborarea pro-
iectelor de ordine și dispoziții.

În cadrul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, nu activează un specialist 
coordonator în relații cu publicul. Responsabil de relațiile cu publicul 
și mass-media a fost numit prin ordinul președintelui judecătoriei, 
vicepreședintele instanței, care este reprezentantul oficial al instanței 
judecătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația 
de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței 
activității în condițiile legii.

Procedura internă de recrutare a personalului se efectuează cu respectarea 
legislației în vigoare ce stabilește modul de ocupare a funcțiilor publice. 
De regulă, persoanele se adresează direct la președintele instanței și 
depun o cerere pentru angajare. Președintele organizează o intervievare 
verbală, după care, îi propune candidatului să activeze pe un termen de 
probă în funcția pentru care candidează. După expirarea termenului de 
probă, dacă candidatul mai dorește să fie angajat, președintele instanței 
de judecată emite ordinul de angajare / numire în funcție.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. S-a specificat că personalul 
instanței face cunoștință cu Regulamentul de ordine internă, atunci cînd 
sunt angajați la serviciu, contra semnătură. Regulamentul de ordine internă 
al judecătoriei este publicat și pe site-ul instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției.

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, dispune de fișe de post pentru 
funcțiile de consilier al președintelui, consultant, specialist al cancelariei, 
șeful cancelariei, grefier și translator.

Tabelul 6. Schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani Chișinău

Nr. 
d/o Denumirea funcției Numărul 

curent
Posturi 
vacante

1. Președinte 1 -
2. Vicepreședinte 1 -
3. Judecător 1 -
4. Judecător 14 -
5. Judecător de instrucție 2 -
6. Consilier al președintelui 1 -
7. Contabil-șef 1 -
8. Consultant 8 -
9. Grefier 19 -

10. Traducător 6 -
11. Şef cancelarie 1 -
12. Specialist coordonator 1 -
13. Specialist 7 -
14. Şef arhivă 1 -
15. Arhivar 1 -
16. Şef expediție 1 -
17. Şef serviciu auxiliar 1 -
18. Şofer 1 -
19. Îngrijitor de încăperi 2,5 -

TOTAL 70,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Rîșcani Chișinău

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 majoritatea judecătorilor din cadrul Judecătoriei Rîșcani mun. 
Chișinău au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe an. 
Judecătorii cu care a discutat echipa de evaluare au menționat că instruirile 
de la INJ sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație 
și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza 
legislativă MoldLex, actualizată permanent. Din publicațiile la care este 
abonată Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, pot fi menționate Monitorul 
Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție și Contabilitate și audit.

Instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. Su-
biectele de instruire care prezintă interes pentru personalul Judecătoriei 
Rîșcani, mun. Chișinău, țin de utilizarea PIGD și Femida, întocmirea proce-
sului-verbal al ședinței de judecată și întocmirea titlului executoriu. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Rîșcani, mun. 
Chișinău, este realizat de șeful cancelariei, consilierul președintelui 
și, parțial, de președintele instanței.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist relații cu publicul și în 
relații cu mass-media. Responsabil de relații cu publicul și mass-
media este vicepreședintele instanței.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor.

Recomandări

•	 Angajarea și instruirea unui specialist în resurse umane.
•	 Angajarea și instruirea unui specialist în relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a co-

laboratorilor Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, în vederea cla-
rificării problemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de 
serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, dispune de un ghișeu de informații în 
cadrul cancelariei. Pe ușile unor birouri ale judecătorilor există indicatoare 
clare cu numele judecătorilor și avertismentul că accesul în biroul 
judecătorului este strict interzis. La intrare în instanță există un panou de 
informații.

Pe panoul de informații este plasată următoarea informație:
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care nu sunt extrase din 

PIGD, ci sunt întocmite în Word
-	 Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane in instanța 

judecătorească
-	 Datele de contact ale judecătoriei 
-	 Declarația de Independență a Republicii Moldova.
-	 Informații cu privire la achitarea taxei de stat.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria 
Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, pentru a primi copii de pe hotărîri. 
Copia actului solicitat se eliberează în aceeași zi. Avizarea cererii de către 
președintele instanței de judecată, de regulă, nu este necesară. În cazul în 
care persoana care solicită copia hotărîrii nu este parte pe dosar, cererea 
de eliberare a copiei hotărîrii se avizează de către președintele instanței. 
Angajații cancelariei au menționat despre necesitatea angajării unei 
persoane responsabile pentru primirea cererilor de la justițiabili.

Concluzii

•	 Există ghișeu de informații pentru public.
•	 Sunt plasate indicatoare clare de direcționare a cetățenilor.
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri, de regulă, nu 

necesită avizarea președintelui instanței.
•	 Cînd persoana, care solicită copia hotărîrii, nu este parte pe 

dosar, cererea de eliberare a copiei hotărîrii se avizează de către 
președintele instanței.

•	 La intrare în judecătorie este instalat un panou de informații 
pentru public.

Recomandări

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare.

•	 Plasarea informației de interes public într-un format uniform pe 
panoul de informații, nu pe pereții din hol.

•	 Instalarea pe toate ușile judecătorilor a plăcuțelor ce prevăd 
interzicerea accesului neautorizat în birourile acestora.

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 15. Plăcuță cu numele și prenumele judecătorului
foto 16. Inscripția privind accesul interzis în biroul judecătorului
foto 17. Informații pentru public
foto 18. Panou informativ cu listele ședințelor de judecată
foto 19. Informații pentru public
foto 20. Săgeți de direcționare
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Rîșcani, mun. Chișinău, elaborează proiectul de buget pentru ur-
mătorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său 
primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la Ministerul Justi-
ției. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Fi-
nanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, este structurat în șase cate-
gorii de cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru servicii comunale – energia electrică, arendarea 

bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Rîșcani, mun. Chișinău, a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 3,6 
milioane lei în 2010 la circa 4,5 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 8%. Majorarea se datorează în 
mare parte cheltuielilor pentru reparații, care s-au majorat de circa 4 ori 
față de anul precedent. La fel, s-au majorat și cheltuielile pentru servicii 
comunale cu 23%.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, a fost 
planificat cu o majorare de 16% față de anul 2011. Majorarea se datorează 
în mare parte procurării unui automobil.

4 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au redus de la 569 mii lei la 
468,5 mii lei (ceea ce constituie o contractare de 18%), atunci în valori re-
ale, ținând cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o 
reducere cu 23%. Raportînd 468,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, aceștia se echivalează cu circa 437,9 mii lei. De aici și rezultă că chel-
tuielile operaționale în valori reale s-au diminuat131,1 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc raportate la cheltuielile totale operaționale 
se reduc de la 47% în anul 2010 la 31% planificați pentru anul 2012. O 
evoluție opusă o au cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și poștă, 
ponderea cărora se majorează de la 26% în anul 2010 la 37% pentru anul 
2012. În ce privește cheltuielile pentru servicii editoriale, cota acestora în 
totalul cheltuielilor operaționale are o evoluție practic constantă. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabelul 7. Structura bugetului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 2,639,744 2,787,033 6% 3,179,700 14%
Reparații 99,537 436,162 338% 350,000 -20%
Servicii comunale 217,856 268,422 23% 300,000 12%
Mijloace fixe 148,000 0 -100% 210,000 100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 568,969 468,503 -18% 542,500 16%

Total 3,674,107 3,960,120 8% 4,582,200 16%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
diminuarea numărului de dosare examinate. Dacă în anul 2010 numărul 
dosarelor examinate a constituit 15924, atunci în anul 2011 acesta a fost 
cu 1551 dosare mai puțin.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a fost de 36 lei, pe cînd în anul 2011 de 33 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Reducerea costului mediu per dosar examinat poate fi explicat atît prin 
diminuarea numărului de dosar examinate (cu 10%) cît și prin reducerea 
cheltuielilor operaționale (23%).

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL  
PeR DOSAR eXAMInAt: JuDeCătORIA RÎșCAnI,  
Mun. ChIșInău, VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 33 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu
 per dosar examinat pentru Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, a fost inferior costului mediu ponderat 
per dosar examinat la nivel de țară.

6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, evidența contabilă este 
automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-

tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011a cu-
noscut o reducere nesemnificativă față de 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
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JUDECĂTORIA 
BĂLŢI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Bălți, amplasată în orașul Bălți, deservește 149.200 
locuitori din cele 3 localități care fac parte din municipiul 
Bălți conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Conform schemei de încadrare, judecătoria dispune de 17 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați la 
Judecătoria Bălți, cu excepția judecătorilor, constituie 52 persoane. 
La Judecătoria Bălți nu există un specialist în resurse umane, 
managementul resurselor umane fiind realizat de președinte și 
consultant. Judecătoria Bălți dispune de specialist relații cu publicul, 
care administrează pagina web, cumulînd și funcția de specialist 
cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale 
s-au redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut nesemnificativ față de anul precedent 
dar a fost sub nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat 
la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Bălți are suprafața de 1639,5 m2, 
este împărțită în 4 etaje și subsol. A fost efectuată reparația unor 
birouri. Se planifică renovarea subsolului instanței și amenajarea 
arhivei.

Angajații Judecătoriei Bălți folosesc versiunea 2 a PIGD. Viteza redusă 
de funcționare a PIGD și imposibilitatea înregistrării participanților 
la proces fără introducerea codului personal au fost menționate de 

mun. Bălți, str. Hotinului, 43

Data vizitei: 14 iunie 2012

către angajații Judecătoriei Bălți drept domenii problematice ce țin 
de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Bălți nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 4 săli de ședințe în care este instalat echipamentul 
de înregistrare audio, din motiv că grefierii sunt nou-angajați și 
nu cunosc modalitatea de utilizare a programului de înregistrare 
audio. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu toate 
ședințele se desfășoară în sălile de ședințe, dat fiind numărul de 4 
săli la 18 judecători care la moment activează în cadrul Judecătoriei 
Bălți. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, dar și 
prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-verbal 
pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ frecvența 
înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Bălți țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Bălți a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 1986 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 2619 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 84,0%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe unele 
uși ale birourilor judecătorilor sunt avertismente precum că accesul 
în birourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Bălți este actualizată periodic, meniurile 
fiind parțial completate cu informație de interes public. Unele meni-
uri nu sunt completate cu informație, iar în altele informația plasată 
se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară a fost renovată în anul 2008, însă lucrările au fost efectuate 
necalitativ. Scările trebuie schimbate. 

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Sistemul de alimentare cu apă a fost renovat. 
Instanța este asigurată cu apă pompată din fîntînă.

Alimentare cu energie electrică 3 Sistemul electric este învechit. Rețeaua electrică a fost renovată parțial, doar în 
birourile în care s-a efectuat reparație.

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare a fost renovat integral.

Sistem de încălzire 1 Sistemul de încălzire pe bază de gaz natural. Sistemul de țevi a fost renovat, însă 
caloriferele au rămas cele vechi, cu excepția unor birouri unde au fost efectuate 
reparații. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Structura acoperișului este solidă, însă acesta este vechi și necesită a fi renovat. 

Interior 3 În circa 25 % din birouri a fost efectuată reparație. Ușile sunt vechi, podeaua în mare 
parte este în stare nesatisfăcătoare și necesită reparație.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Intrarea principală 
foto 3. Scările din interiorul clădirii
foto 4. Sistemul de încălzire 
foto 5. Subsol

1

2 5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Bălți în luna iunie 2012. 

Judecătoria din Bălți a fost construită în 1978, fiind special proiectată în 
acest scop, și este una din cele mai mari judecătorii din Moldova. 

Clădirea Judecătoriei Bălți are o suprafață de 1639,5 m², 4 etaje și subsol. 
Sunt 35 spații de oficiu, 5 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Bălți beneficiază de serviciile poliției judiciare, pe timp de 
zi, și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal. 
Securitatea instanței este asigurată și de sistemul de supraveghere video.

Fațada instanței și scara principală sunt în stare satisfăcătoare, fiind re-
novate în cadrul reparației din 2008. Din motiv că procedura achizițiilor 
publice prevede contractarea agentului economic ce propune cel mai mic 
preț, lucrările de renovare au fost realizate necalitativ, motiv pentru care 
este necesară renovarea repetată a fațadei și a scărilor de la intrare. 

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, 
acestea fiind în stare bună. Sistemul electric este în stare satisfăcătoare, 
fiind renovat parțial în cadrul reparației unor birouri. Sistemul electric din 
întreaga clădire necesită renovare. 

Arhiva este aranjată eficient în trei încăperi - cancelarie, subsol și spațiul 
de la etajul 3. Securitatea acesteia este asigurată doar de lacătul de la ușă. 
Cancelaria este amplasată la etajul 2. Spațiul utilizat de judecători și public 
nu a fost separat.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare satisfăcătoare. Unele birouri 
au fost renovate. Au fost schimbate tavanele, podelele și au fost vopsiți 
pereții. A fost procurat mobilier nou. Spațiul de așteptare prevăzut pen-
tru public a fost renovat în 2008, fiind instalate plăci de gresie și tavan 
suspendat. Toate ferestrele de la acest nivel și unele uși interioare au fost 
înlocuite. La etajul 1 se află un WC pentru personal, care a fost renovat și 
se află în stare bună. 

La etajul 2 interiorul necesită renovare. Este necesară înlocuirea sistemului 
electric și a corpurilor de iluminat. Spațiul public necesită renovare 
integrală. Unele birouri au fost recondiționate, însă, majoritatea spațiilor 

de la acest nivel au rămas în starea lor inițială. Podelele din majoritatea 
birourilor sunt acoperite cu linoleum care a crăpat pe alocuri. Cancelaria 
civilă, penală și generală sunt divizate în 3 birouri. În cancelaria generală 
activează, de asemenea, translatorii și angajații biroului de expediție. 
Serverul este instalat într-o încăpere aparte, fiind dotat cu sistem de aer 
condiționat. WC-ul este în stare bună. 

Starea etajului 3 este similară etajului 2. Au fost efectuate unele lucrări 
de renovare. Spațiul pentru justițiabili și personal necesită renovare. 
Arhiva necesită atît renovare, cît și extindere. În arhivă lipsește un sistem 
de ventilare, fiind un nivel ridicat de umiditate. A fost creat biroul pentru 
audierea minorilor participanți la proces. Balustrada scării are spații libere 
mari la colțurile scării, ceea ce este periculos, avînd în vedere faptul că 
justițiabilii vin cu copii. 

La etajul 4 au fost înlocuite corpurile de iluminat, ferestrele și ușile de la 
sălile de ședințe. Ferestrele și ușile din restul încăperilor sunt din lemn 
și sunt vechi. Pereții birourilor sunt acoperiți cu plăci de lemn care îi 
protejează de deteriorare. Cu excepția sălii de ședințe și a unor birouri 
renovate, cablurile electrice și corpurile de iluminat de la acest etaj sunt în 
stare proastă și trebuie să fie înlocuite. Spațiul pentru justițiabili necesită 
renovare. WC-urile au fost recondiționate în 2002 și sunt în stare bună. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Bălți este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților, un spațiu separat și un bloc sanitar pentru aceștia. 
Deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea și coridorul din spate 
al instanței. Prin reconfigurarea spațiului este posibilă separarea acestuia 
pentru judecători și justițiabili și crearea mai multor săli de ședințe. 
 
Judecătoria Bălți dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică reparația subsolului și amenajarea spațiului pentru arhivă în 
subsolul instanței.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009, au fost identi-
ficate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din recoman-
dări a fost realizată integral, iar o recomandare a fost realizată parțial. Ast-
fel, în unele birouri au fost înlocuite și recondiționate cablurile electrice și 
corpurile de iluminat.
 

8

foto 6. Tavanele la Judecătoria Bălți
foto 7. Server
foto 8. Pereții la Judecătoria Bălți
foto 9. Corpurile de iluminat la Judecătoria Bălți 
foto 10. Celulele pentru deținuți
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Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare – 
anul 2012

Împărțirea a două săli de ședințe mari pentru a 
crea două săli de ședințe suplimentare

Nerealizat

Înlocuirea și recondiționarea cablurilor electrice 
și corpurilor de iluminat, precum și a sistemelor 
de detectare a incendiilor și de evacuare în caz de 
urgență

Realizat parțial

Înlocuirea ferestrelor exterioare de pe fațada 
principală.

Nerealizat

Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului 
rețelei locale (LAN)

Realizat

Construirea unei extensii a clădirii Nerealizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Bălți au fost realizate lucrări 
de renovare, care nu s-au focusat pe recomandările stabilite în 
Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 20 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 20 % 
din recomandări au fost realizate parțial și 60 % din recomandări 
nu au fost realizate. 

•	 Fațada exterioară a clădirii a fost renovată în anul 2008. 
•	 Spațiu pentru server a fost dotat cu sistem de ventilare.
•	 A fost amenajat biroul pentru audierea minorilor participanți la 

proces.
•	 Interioarele necesită renovare.

Recomandări

•	 Împărțirea a două săli de ședințe mari pentru a crea două săli de 
ședințe suplimentare.

•	 Înlocuirea ferestrelor exterioare de pe fațada principală.
•	 Construirea unei extensii a clădirii.
•	 Reconfigurarea spațiului și reamplasarea cancelariei și a recepției 

la etajul 1, lîngă intrarea principală, ceea ce va facilita accesul 
publicului la informație.

•	 Reamplasarea și unificarea arhivei.
•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a 

clădirii.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.

Judecătoria bălți
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Bălți utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Bălți au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și impo-
sibilitatea înregistrării participanților la  proces fără introducerea codului 
personal. Consilierul președintelui gestionează resursele umane în PIGD 
și înregistrează noii angajați ai instanței, atribuindu-i nume de utilizator 
și parolă. 

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este posibi-
lă doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. După 
înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei nu le scanează, invocînd lipsa 
de timp.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate în măsura posibilității de către un 
consultant sau CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, 
redirecționînd apelul la diferiți operatori. Problemele apărute sunt rezol-
vate cu dificultate, în termen lung. Astfel, gradul general de satisfacție a 
Judecătoriei Bălți de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 
din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Bălți

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Crearea posibilității salvării participanților la proces fără intro-

ducerea codului fiscal sau a liniuței.
2. Introducerea  la categoria dosarelor administrative a indicelor 26 

și 4rh, precum și a altor indici necesari pentru darea de seamă.
Sursa:  Președintele Judecătoriei Bălți

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Bălți dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 4 seturi 
de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și programul 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele care au loc în 
sălile de ședințe nu sunt înregistrate audio, din motivul necunoașterii 
sistemului de către grefieri și lipsa cursurilor de instruire. În timpul vizitei 
de documentare s-a relatat că nu toate ședințele au loc în săli, dat fiind 
numărul de 18 judecători care la moment activează în cadrul Judecătoriei 
Bălți și 4 săli de ședințe. 

Solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost satisfăcute 
din lipsa personalului instruit sau sălilor de ședințe libere. Începînd cu 
anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistrare 
audio, solicitările de eliberare ale CD-lui cu înregistrarea ședinței nu au 
fost satisfăcute, din motiv că ședințele nu au fost înregistrate. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Bălți țin de imposibilitatea audierii înregistrării audio la computerele cu 
sistemul de operare WINDOWS 7. Probleme raportate de altă natură sunt 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie și 
electronic și insuficiența cadrelor instruite.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 11. Sală de ședințe
foto 12. Sală de ședințe 
foto 13. Sistem de înregistrare audio
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI băLțI

Judecătoria Bălți dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează 
la Judecătoria Bălți de persoana responsabilă de relații cu publicul în măsura în care informația urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Bălți și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Bălți

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 relații cu publicul și 

datele de contact ale acestuia
Arhiva -	 Informații generale despre arhivă și orele de lucru

-	 Link activ la Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii 
și curțile 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 Bălți 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 2012, a donării de sînge voluntare şi Zilei Mondiale a donatorului de 
sînge 14 iunie 2012 în mun. Bălţi

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu informație 
de interes public despre activitatea Judecătoriei Bălți. 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 Bălți. În meniul Comunicate de presă informația este învechită și urmează a fi actualizată. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Bălți dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 73 5
Imprimante 35 3
Scanere 3 9
Seturi de înregistrare audio 4 5
Aparat Xerox 5 -
Sisteme de aer condiționat 11 15
Fax 3 7
UPS 1 8
Sistem de supraveghere video 1 -
Televizor 1 -
DVD 1 -

Sursa: Judecătoria Bălți

Concluzii
•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Bălți se confruntă cu problema vitezei reduse de 

funcționare a PIGD și imposibilității înregistrării participanților în dosar fără introducerea codului personal.
•	 Angajații Judecătoriei Bălți nu scanează documentele din dosare.
•	 Angajații Judecătoriei Bălți nu folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Ultima hotărîre a fost publicată pe 18 iulie 2012. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Bălți sunt necesare 5 computere, 3 imprimante, 9 scanere, 5 

seturi de înregistrare audio, 15 sisteme de aer condiționat, 7 fax-uri și 8 UPS-uri. 
•	 Judecătoria Bălți utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt completate 

parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Bălți. Uneori lipsește coerența între 
denumirea meniului și conținutul acestuia, iar informația se dublează.

Recomandări
•	 Procurarea numărului necesar de scanere și instituirea practicii de scanare a documentelor din dosar. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin crearea numărului de săli de ședințe 

proporțional numărului de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a graficului ședințelor 
de examinare a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Instituirea practicii 
de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actualizată.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.
•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Bălți este analizat prin prisma mai multor 
indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate în 
2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-2011, 
numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, restanța 
dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Bălți a scăzut din 2009 de la 11973 dosare la 9987 
dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 11012 
dosare în anul 2009 la 8393 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Bălți s-a mărit de la 3274 dosare 
în anul 2009 la 3605 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 2901 dosare în anul 2009 la 
673 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Bălți relevă o creștere a restanței de la 961 dosare restante în 2009 la 1594 
dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Bălți a scăzut de la 92,0% în anul 
2009 la 84,0% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BĂLȚI
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Bălți se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de 
secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Bălți se află la etajul 2, fiind divizată în 3 birouri: cancelaria civilă, penală și generală. În 
cancelarie activează 7 specialiști, precum și specialistul coordonator care cumulează funcția dată cu funcția de 
specialist cancelarie. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele,  pentru înregistrarea dosarelor în 
PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Bălți utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Bălți

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de transmitere a dosarelor în cancelarie
4.	 Registrul de expediere a poștei
5.	 Registrul de evidență a petițiilor

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
5.	 Registrul de evidență al dosarelor civile transmise instanțelor ierarhic superioare 
6.	 Registrul de evidență a cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil 

pe perioada anului 2012)
7.	 Registrul de evidență a cererilor legate de strămutarea documentului executoriu, 

cereri de recuzare a  executorului judecătoresc, refuzul de a primi titlul executoriu, 
amînarea actelor de executare 

8.	 Registrul de evidență al dosarelor eliberate pentru a face cunoștință cu materialele 
cauzei

9.	 Fișa acțiunilor
Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 

2.	 Registrul de evidență al prezentărilor birourilor de probațiune, executorilor 
judecătorești etc.

3.	 Registrul de evidență al dosarelor penale transmise instanțelor ierarhic superioare
4.	 Registrul de evidență al corpurilor delicte
5.	 Registrul de evidență al persoanelor anunțate în căutare
6.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență a plîngerilor
3.	 Registrul de evidență a demersurilor
4.	 Registrul prezentărilor privind executarea hotărîrilor/ deciziilor
5.	 Registrul de evidență al dosarelor contravenționale transmise instanțelor ierarhic 

superioare
6.	 Registrul de evidență a hotărîrilor transmise spre executare și primite de la 

executare

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Bălți 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 
alfabetic a dosarelor civile,  Registrul de transmitere 
a dosarelor în cancelarie    

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul de 
transmitere a dosarelor în cancelarie

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor  Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul 
alfabetic al dosarelor civile,  Registrul de transmitere 
a dosarelor în cancelarie

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor în cancelarie

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Bălți 

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

O parte din arhiva Judecătoriei Bălți este amplasată în cancelarie, iar alte părți ale arhivei se află în subsol și la etajul 
3 al clădirii. În cancelarie spațiul este insuficient. Sunt instalate dulapuri și rafturi mari pline cu dosare. Spațiu liber 
nu este. Starea arhivei de la etajul 3 este nesatisfăcătoare. Dosarele sunt păstrate pe rafturi, podea și scaune. Sistem 
de ventilare nu este. Arhiva din subsol este, de asemenea, în stare nesatisfăcătoare. Sistem de ventilare nu este, iar 
spațiul nu este adecvat păstrării dosarelor.

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Bălți a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 16,6%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Bălți a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 23,8%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Bălți în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 331 dosare, al dosarelor 
penale a crescut cu 2 dosare, iar al dosarelor contravenționale a 
scăzut cu 2228 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  633 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 8,0%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea și organizarea arhivei într-un spațiu unic .
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă 
•	 Reamplasarea cancelariei și construirea unei săli de recepție la 

etajul 1.
•	 Separarea spațiului  destinat judecătorilor de spațiul prevăzut 

pentru public.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 

conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

16

foto 14. Cancelaria penală a Judecătoriei Bălți
foto 15. Cancelaria generală a Judecătoriei Bălți
foto 16. Arhiva din cancelaria penală 
foto 17. Arhiva de la etajul 3 
foto 18. Arhiva din subsol  

14 15
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La Judecătoria Bălți activează 18 judecători (conform schemei de încadra-
re aprobate). Numărul de angajați la Judecătoria Bălți, cu excepția judecă-
torilor, constituie 52 persoane. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Bălți nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, 
în practică, de către președintele instanței și un consultant împuternicit 
în acest sens prin ordinul președintelui instanței. Anterior, președintele 
instanței și șeful cancelariei erau responsabili pentru gestionarea resursele 
umane. 

La Judecătoria Bălți activează un specialist în relații cu publicul, care admi-
nistrează pagina web și e-mailul instanței. De asemenea, acesta activează 
în calitate de specialist în cancelarie.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în Monitorul 
Oficial, ziarul local ,,Makler” și pe pagina web. Se formează comisia de 
admitere compusă din președintele instanței, doi judecători, consilierul, 
consultatul (specialistul în resurse umane) și secretarul comisiei. Persoa-
nelor candidate li se propune trecerea probei scrise. Verificarea rezultate-
lor probei scrise se efectuează de către un raportor numit de președintele 
instanței. Ulterior, are loc intervievarea verbală. Președintele instanței de-
cide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare.

Judecătoria Bălți dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, contabil-șef, cancelarie, specialist coordonator pentru ser-
viciul relații cu publicul, consultant, șef arhivă, grefier, translator, specia-
list.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Bălți

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 17 -
2. Judecător de instrucție  1  -
3. Consilier al președintelui  1 -
4. Contabil-șef 1 -
5. Consultant 5 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 6 -
8. Grefier 17 1
9. Translator 4 -

10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Arhivar 1 -
13. Şef expediție 1 -
14. Şofer 1 -
15. Operator în sala cu cazane 1 -
16. Curier 1 -
17. Paznici 3 -
18. Îngrijitor de încăperi 5 -
19. Îngrijitori teritoriu 1 -
20. Electrician 1 -

TOTAL 70

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Bălți

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 toți judecătorii instanței din Bălți au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, Judecătoria 
Bălți folosește baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Bălți pot fi menționate Monitorul Oficial, 
Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Dreptul și Revista Națională de Drept.  

Colaboratorii Judecătoriei au menționat că instanța nu desfășoară cursuri 
interne de instruire pentru angajați. Subiectele de instruire care prezintă 
interes pentru angajații Judecătoriei Bălți țin de utilizarea PIGD și Femida 
– pentru grefieri, specificul și dezvoltarea abilităților de comunicare cu pu-
blicul - pentru specialistul relații cu publicul și evidența contabilă – pentru 
contabil.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Bălți este 
realizat de președinte și consultant. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, 
cumulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a 

colaboratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a 

colaboratorilor Judecătoriei Bălți, în vederea clarificării pro-
blemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de servi-
ciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria bălți
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La Judecătoria Bălți lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care ar 
fi amplasat la intrare în judecătorie. Specialistului relații cu publicul se află 
la etajul 2. La intrare în instanță lipsesc orice indicatoare de direcționare 
a cetățenilor la specialistul relații cu publicul. Există săgeți de direcționare 
a cetățenilor la cancelaria Judecătoriei Bălți. Există indicatoare cu 
avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Bălţi nu 
este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Bălți
-	 Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească
-	 Informații privind taxa de stat 
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incendiu
-	 Hotărîre cu privire la accesul la proces și a reprezentaților acestora 

în birourile judecătorilor

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria 
Judecătoriei Bălți pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depune 
o cerere la cancelarie. Avizarea cererii de către președintele Judecătoriei 
Bălți nu este necesară. Persoana care a depus cererea urmează să achite 
taxa de stat. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii vin de la 
distanțe mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii de 
persoane, termenul mediu de eliberare a copiei este de 4-5 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai bine.
•	 Cancelaria Judecătoriei Bălți se află la etajul 2 al clădirii. O astfel 

de amplasare este în contradicție cu normele generale de design 
aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită 
avizarea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Bălți, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul și arhivă.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

21

foto 19. Spațiu pentru justițiabili
foto 20. Indicator lîngă biroul specialistului relații cu publicul
foto 21. Panou de informații
foto 22. Indicator de direcționare a cetățenilor 
foto 23. Informație despre activitatea arhivei 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Bălți elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind din 
plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe în-
treg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1 bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Bălți este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Bălți a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 3,2 milioane lei în 2010 
la circa 3,8 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei practic a rămas la nivelul anului 2010, acesta 
fiind în creștere cu doar 1%. Creșterea se datorează cheltuielilor pentru 
procurarea mijloacelor fixe (automobil) și cheltuielilor pentru servicii 
comunale (cu 12%). În rest, toate categoriile de cheltuieli au înregistrat o 
diminuare, inclusiv și cele de personal cu 10%.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 16%. La 
creșterea în cauză a influențat creșterea volumului de mijloace financiare 
destinate cheltuielilor operaționale (55%), cheltuielilor de personal (30%) 
și plății serviciilor comunale (17%). În schimb au fost reduse cheltuielile 
pentru reparații cu 52% și nu au fost planificate mijloace financiare pentru 
procurarea de mijloace fixe. 

6.2 CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa75% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3 CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 309,4 mii 
lei la 299,7 mii lei (ceea ce constituie o descreștere cu 3%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 9%. Raportînd 299,7 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 280,1 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 29,3 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Bălți pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 2,564,537 2,312,975 -10% 3,012,600 30%
Reparații 204,151 180,664 -12% 86,000 -52%
Servicii comunale 186,088 208,231 12% 244,500 17%
Mijloace fixe 0 286,497 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 309,431 299,736 -3% 463,700 55%

Total 3,264,207 3,288,103 1% 3,806,800 16%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria bălți
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Reparații curente ale utilajului și inventarului;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011, ponderea cheltuielilor pentru servicii 
de telecomunicație și de poștă, în totalul cheltuielilor operaționale, s-a 
majorat la 30%. Cu 1 puncte procentuale s-a majorat și cota cheltuielilor 
pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc. De 
cealaltă parte sunt cheltuielile pentru reparații curente ale utilajului și 
inventarului. Cota acestora este în diminuare cu 6 puncte procentuale.

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale diferă față de 
anul precedent. Astfel, în totalul cheltuielilor operaționale, mijloacele 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor pentru rechizite de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc dețin întîietate cu 24%. Acestea 
sunt urmate de cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și de poștă 
cu 21% și cele pentru reparații curente ale utilajului și inventarului cu 14%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
diminuarea numărului de dosare examinate de la 9679 la 8393 (cu 1286 
dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anii 2011 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost 36 lei față de 32 lei înregistrat în anul precedent (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar examinat pentru Judecătoria Bălți

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, atît cheltuielile operaționale cît și numărul de dosare 
examinate s-au redus, costul mediu per dosar examinat s-a majorat 
comparativ cu anul precedent. Aceasta se poate fi explicat prin faptul că 
rata de reducere a numărului de dosare examinate a fost mai mare față de 
cea a cheltuielilor operaționale. Dacă cheltuielile operaționale s-au redus 
cu 3%, atunci numărul dosarelor examinate s-a redus cu 13%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL  
PeR DOSAR eXAMInAt: JuDeCătORIA băLțI  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 36 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Bălți 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Bălți a fost sub costul mediu ponderat per dosar examinat la 
nivel de țară.

Judecătoria bălți
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Bălți evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două 
persoane – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de 
studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile 
publice este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie 
instruite cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale 
cît și valori reale au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
cunoscut o majorare nesemnificativă față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat 
a fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare 
în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru 

a face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de 
francare ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. 
Procurarea acestui echipament poate ar necesita o investiție 
imediată esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta 
va genera mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, 
excluderea necesității deplasării personalului la oficiul poștal 
pentru aplicarea manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria bălți
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JUDECĂTORIA 
BENDER 

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Bender, amplasată în satul Varnița, deservește 104 217 
locuitori din cele 2 localități (or. Bender, s. Proteagailovca), amplasa-
te în raza de activitate a acesteia, în corespundere cu prevederile Le-
gii privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995. Deși, 
prin Legea nr. 514 din 06.07.1995, în raza de activitate a instanței 
sunt indicate doar 2 localități, de facto, în instanța dată se adresează 
și locuitorii or. Tiraspol, cu un număr de 150 007 locuitori. Faptul dat 
este confirmat și de informația plasată în meniul „Competența” de 
pe pagina web a instanței.   

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 6 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 21,5 unități de personal.  La 
Judecătoria Bender nu există un specialist în resurse umane, ma-
nagementul resurselor umane fiind realizat de președinte, vice-
președinte și consilierul președintelui. Specialistul relații cu publicul 
(specialistul coordonator pentru serviciul relații cu publicul) asigură 
informarea publicului despre activitățile instanței, precum și admi-
nistrează pagina web.  

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
crescut față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost net 
superior costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de 
țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Bender deține în arendă etajele 2 și 3 ale unei clădiri noi 
de pe strada principală din Varnița, avînd la dispoziție o suprafață 
de 568,3 m². Proprietarul imobilului a efectuat reparații din cont 
propriu, amenajînd spațiul după necesitățile instanței. Fațada clădi-
rii, acoperișul, apeductul, birourile, sălile de ședință și sistemul de 
canalizare au fost renovate.

r-ul Anenii Noi, sat. Varnița, str.Tighina, 66 

Data vizitei: 29 mai 2012

Angajații Judecătoriei Bender folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în anul 2011. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, 
viteza redusă de funcționare a PIGD, defectarea scanerului, dar și 
cunoașterea insuficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD 
au fost menționate de către angajații Judecătoriei Bender drept do-
menii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Bender înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 2 săli de ședințe în care este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio (cu excepția cazurilor cînd echipamentul 
se defectează). În timpul vizitei de documentare s-a constatat că nu 
este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe, dat 
fiind numărul de 3 săli la 5 judecători, care la moment activează 
în judecătorie. O sală de ședințe nu este dotată cu echipamentul 
de înregistrare audio. Fluctuația cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa 
instruirilor, dar și prevederile legislației care impun atît scrierea pro-
cesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adi-
că dublarea acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ 
frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Bender continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Bender a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu  524 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 467 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 93,9%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă lipsește 
avertismentul că accesul în birourile judecătorilor este interzis. 

Judecătoria Bender actualizează periodic pagina web a instanței, 
meniurile fiind completate parțial, cu informație de interes pu-
blic. Uneori, însă, fie lipsește coerența între denumirea meniului și 
conținutul materialului plasat, fie informația din meniu lipsește.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost reparată, fiind instalată și plăcuța cu denumirea instanței

Alimentare cu apă 1 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă.

Alimentare cu energie electrică 2  Rețeaua electrică a fost renovată. Probleme nu au fost raportate.

Sistem de canalizare 1 Sistem centralizat de canalizare.

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. A fost renovat integral.

Sistem anti-incendiu 1 Există

Acoperiș 2 Structura acoperișului este solidă. Acoperișul a fost reparat recent.

Interior 1  Toate spaţiile au fost renovate şi dispun de mobilier nou.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei
foto 2. Spațiu public  
foto 3. Amenajarea spațiului pentru 

audierea minorilor și pentru 
referenți

2

3

foto 4. Veceuri renovate 
foto 5. Sală de ședințe 
foto 6. Spațiu public 

6

5

Judecătoria bender
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Bender  în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Bender are o suprafață de 568,3 m² și 2 etaje. Sunt 
20 spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. 

Judecătoria Bender beneficiază de serviciile poliției judiciare, fiind menți-
nute și unitățile de paznici de noapte. În perspectivă se planifică contrac-
tarea unei agenții de pază pentru asigurarea securității instanței. 

În anul 2009, judecătoria, amplasată la etajul 3 al Primăriei Bender, era 
într-o stare dezastruoasă. Judecătoria Bender nu dispunea de condiții ele-
mentare de lucru, birouri pentru toți judecătorii, săli de ședințe, birouri 
pentru angajații judecătoriei, încăperi pentru deținuți, bloc sanitar, etc. 

Ca urmare a demersului înaintat CSM, în toamna anului 2009, s-a accep-
tat trecerea sediului Judecătoriei Bender pe adresa r-ul Anenii Noi, sat. 
Varnița, str.Tighina, 66, etajul 2, în condițiile contractului de locațiune din 
07.09.2009, încheiat între Judecătoria Bender și SC ”Varnitex Prim” SRL.    

Ulterior, în legătură cu numirea unui nou judecător la Judecătoria Bender, 
în decembrie 2011 a fost înaintat un nou demers referitor la încheierea 
contractului adițional de arendă a etajului 3 din același imobil. Astfel, la 
începutul anului 2012, pentru înfăptuirea calitativă a justiției și asigurarea 
bunei funcționări a instanței a fost aprobat un acord adițional la contrac-
tul inițial de arendă.

Clădirea a fost bine proiectată și este potrivită pentru o instituție de aceas-
tă mărime. Interioarele au fost configurate pentru o instanță de judecată, 
la indicația și cerința președintelui instanței și personalului judecătoriei. 
La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare, încălzire 
și apeduct nou. Deși planificarea nu a respectat principiile de separare 
totală a spațiilor rezervate publicului, personalului judecătoresc și deți-
nuților, aceasta se consideră  totuși, o soluție relativ bună avînd în vedere 
dimensiunile clădirii. Noul spațiu rezervat cancelariei și recepției a facilitat 
semnificativ accesul publicului la informații. 

Fațada exterioară este în stare bună, fiind instalată o plăcuță cu denu-
mirea instituției. Acoperișul, de asemenea, este nou, fiind în stare bună. 
Rețeaua electrică este nouă, fiind instalată la construcția imobilului.

Interiorul clădirii de la etajul 2 este în stare foarte bună, fiind renovat inte-
gral, au fost instalate tavane suspendate.  

La etajul 3 birourile judecătorilor și ale altor angajați care au fost renovate 
integral în 2010 și sunt într-o stare foarte bună. Veceul pentru angajați 
este în stare foarte bună. Toate celelalte încăperi de la etajul 3 sunt, de 
asemenea, în stare foarte bună.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Bender este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că nu există o intrare sepa-
rată pentru aducerea deținuților. La moment, deținuții sunt aduși în sala 
de ședințe prin coridorul public. Instituția dispune de 3 săli de ședințe în 
care își desfășoară activitatea 5 judecători. A treia sală de ședințe a fost 
amenajată recent, în urma închirierii etajului 3 a imobilului. Spațiul pentru 
deținuți de la etajul 3 este în proces de amenajare.

Judecătoria Bender dispune de un proiect de reconfigurare a spațiului 
pentru referenți, potrivit căruia, pînă la finele anului 2012, la etajul 3 
va fi creat un birou pentru aceștia. De asemenea, va fi creată și o sală 
pentru audierea minorilor participanți la proces, cu instalarea mobilierului 
corespunzător. În una din sălile de ședințe a fost deja instalat ecranul TV 
pentru sistemul audio – video de audiere a minorilor.

În perioada anilor 2009-2011, birourile judecătorilor, cancelaria, o sală de 
ședințe și spațiul pentru server au fost echipate cu sisteme de aer condiționat. 

Corpurile de iluminat au fost schimbate integral la darea clădirii în exploatare.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 3 priorități în lucrările de reparație capitală. Toate cele 3 recomandări 
au fost realizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Instalarea serverului rețelei locale (LAN) și conecta-
rea la internet și sistemul de telecomunicații

Realizat

Dotarea cu mobilier și echipament a judecătoriei Realizat
Instalarea unei plăci cu denumirea instituției Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 în cadrul Judecătoriei Bender a fost 
realizat un număr substanțial de schimbări. A fost schimbat sediul 
instanței, efectuate reamenajări de spațiu.

•	 Lucrările efectuate suplimentar s-au bazat pe recomandările și 
prioritățile enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.  

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările identificate în anul 2009, se 
poate conchide că 100 % din numărul total de recomandări au 
fost realizate.

Recomandări 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Instalarea plăcuțelor privind accesul interzis al persoanelor terțe 

în birourile judecătorilor.

foto 7. Birou al grefierului
foto 8. Cancelaria 
foto 9. Spațiul preconizat pentru referenți
foto 10. Sală de ședințe (nr.2)

7

8 10

9
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Bender utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
cadrul instanței este utilizată versiunea 2 a PIGD.

Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Bender practică scanarea docu-
mentelor din dosar. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le 
scanează în felul următor: dosarele civile – cererea de chemare în judeca-
tă, dosarele penale – lista persoanelor care urmează a fi citate, lista pro-
belor și dosarele contravenționale - doar foaia de însoțire a materialului. 

Au fost menționate probleme care țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum 
sunt viteza redusă de procesare, generarea de erori și repartizarea inechi-
tabilă a dosarelor. Mai mult, în versiunea 2 a PIGD nu este posibilă repar-
tizarea dosarelor judecătorului de instrucție.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Bender, scanerul s-a 
defectat, iar reparația acestuia costă mai mult decît procurarea unui sca-
ner nou. Astfel, a fost procurat un scaner nou, mai puțin performant, cu o 
viteză mai mică de scanare, respectiv este necesar mai mult timp pentru 
scanarea actelor. 

Judecătoria Bender dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
angajat în 2011 în baza de contract. Unele probleme de ordin tehnic sunt 
soluționate de CTS. Potrivit angajaților, CTS, de regulă, soluționează pro-
blemele apărute, cu promptitudine. Deseori, cînd apar dificultăți, CTS face 
trimitere la faptul că, acestea sunt cauzate de serviciile de Internet presta-
te din stînga Nistrului și de lipsa unui IP static. Conform explicațiilor CTS,  
din același motiv (IP dinamic), pe pagina web a instanței nu sunt generate 
automat listele ședințelor de judecată, listele dosarelor și baza de date a 
hotărîrilor. În perspectivă se prevede încheierea unui contract de prestare 
a serviciilor Internet cu SA „Moldtelecom”. Astfel, gradul general de satis-
facție a Judecătoriei Bender de serviciile prestate de CTS în 2012 este la 
nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Bender

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a 

dosarelor 
2. Asigurarea posibilitatății repartizării dosarelor judecătorului de 

instrucție 
3. Mărirea vitezei de procesare a informației în PIGD, în mod 

special la salvarea ședinței de judecată.

Sursa: Președintele judecătoriei Bender

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Bender dispune de 3 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de ju-
decată. Toate ședințele care au loc în sălile de ședințe, în care este instalat 
programul și echipamentul de înregistrare audio, sunt înregistrate audio 
(cu excepția unor rare cazuri cînd echipamentul se defectează). În timpul 
vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot avea loc în săli, 
dat fiind numărul de 5 judecători care la moment activează în instanță și 
3 săli de ședințe. Înregistrările audio se păstrează pe serverul instanței. 

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio, cazuri de solicitare a CD-lui cu înre-
gistrarea ședinței nu au fost. 

Pe ușile sălilor de ședință sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. În 80 % de cazuri înregistrările audio ale ședințelor de 
judecată sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corecti-
tudinea procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Bender țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio sau 
de a audia înregistrarea. Alte probleme raportate sunt numărul insuficient 
de săli de ședință, legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe 
suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI benDeR 

Judecătoria Bender dispune de o pagină web pe care este plasată infor-
mația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Bender 
de specialistul relații cu publicul în măsura în care informația urmează a fi 
actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Bender și gradul lor de completivitate. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

13

foto 11. Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Bender utilizînd  PIGD
foto 12. Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Bender utilizînd  PIGD
foto 13. Sala de ședințe
foto 14. Sala de ședințe
foto 15. Echipament de înregistrare audio
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Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Bender
 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Bine ați venit pe pagina 
web a Judecătoriei Bender

Lorem Ipsum (o machetă pentru text a industriei tipografice)

Informații de interes 
public

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

-	 Să aducem justiția mai aproape de cetățeni – link activ care la deschidere generează 
eroare 

Mesajul Președintelui 
judecătoriei

Mesaj de bun venit

Competența -	 Competența
-	 Raza teritorială de activitate a Judecătoriei Bender

Cadrul normativ al 
Judecătoriei Bender

-	 Să aducem justiția mai aproape de cetățeni – link activ care la deschidere generează eroare
-	 Linkuri active la actele normative de bază care reglementează activitatea judecătoriei

Serviciul relații cu publicul Nu conține  informație
Comunicate de presă Nu conține informație
Noutăți -	 Informație despre întîlnirile între conducătorii instituțiilor de drept din mun. 

Bender din 17 iunie 2011
-	 Documente cu anunț despre concursul pentru ocuparea funcției publice vacante 

de grefier și translator (datate cu 07.10.2011)
Arhiva Nu conține  informație
Organizare -	 Schema de încadrare pentru anul 2010

-	 Document ce conține organigrama Judecătoriei Bender
Posturi vacante -	 Nu conține  informație
Lista ședințe Informația NU este extrasă în mod automat din PIGD
Lista dosare Informația NU este extrasă în mod automat din PIGD
Baza de date hotărîri Informația NU este extrasă în mod automat din PIGD
Informații statistice Date statistice generale pentru anul 2010
Hotărîri judecătorești Hotărîrile judecătorești (plasate manual)

Ultima hotărîre a fost plasată pe 27.04.2011
Şedințe de judecată Listele ședințelor de judecată(plasate manual)

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile, sunt completate parțial cu informație 
de interes public despre activitatea Judecătoriei Bender. Uneori lipsește coerența între denumirea meniului și 
conținutul acestuia. Astfel, în meniul Bine ați venit pe pagina web a Judecătoriei Bender este afișată informația 
despre „Lorem Ipsum”(o machetă pentru text a industriei tipografice). În meniul Informații de interes public, linkul 
Să aducem justiția mai aproape de cetățeni, direcționează la mesajul potrivit căruia informația solicitată nu a fost 
găsită pe server. În meniul Noutăți este amplasată informația despre posturi vacante (datată cu anul 2011), deși 
meniul Posturi vacante nu este completat. În meniul Cadrul normativ al Judecătoriei Bender linkurile prezentate 
trebuie să poarte o denumire și 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 relații cu publicul, care administrează pagina web a instanței a menționat 
că din 16 martie 2012 nu are acces la administrarea paginii web a instanței. La data efectuării vizitei de documentare, 
problema încă nu a fost soluționată. De asemenea, a fost menționat faptul că informația nu este extrasă în mod 
automat din PIGD și plasată pe pagina web. Problema dată a existat de la crearea paginii și inițierea utilizării PIGD 
pînă la data vizitei de documentare și încă nu a fost soluționată, motivul fiind internetul transnistrean. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Bender dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 22 10
Imprimante 15 10
Scanere 5 (doar 4 funcționează) 2
Xerox 2 2
Fax 3 1
Seturi de înregistrare audio 2 1
Televizor 1 -
Xerox-Scaner- Imprimantă (3 în 1) 2 (doar 1 funcționează) -
Telefoane 9 -

Sursa: Judecătoria Bender

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Bender se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Bender folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în 
limita în care le permite numărul sălilor de ședințe existente. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Bender sunt necesare 10 computere, 10 imprimante, 2 scanere, 
2 aparate  xerox și 1 set de echipament de înregistrare audio pentru sala de ședințe nouă. 

•	 Judecătoria Bender utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt comple-
tate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Bender. Uneori lipsește coerența 
între denumirea meniului și conținutul acestuia.

•	 La Judecătoria Bender nu este asigurată conexiunea între server și pagina web, nefiind posibilă extragerea 
automată din PIGD a informației despre lista dosarelor, lista ședințelor și hotărîri. 
  

Recomandări 

•	 Procurarea unui set de echipament de înregistrare audio într-o sală de ședințe. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin instituirea practicilor eficiente de 

planificare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3. 
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web. 
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului.
•	 Asigurarea conexiunii între serverul și pagina web a instanței.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Bender este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Bender a scăzut din 2009 de la 2035 dosare la 
1511 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
1887 dosare în anul 2009 la 1420 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Bender s-a micșorat de la 710 
dosare în anul 2009 la 454 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 597 dosare în anul 2009 la 123 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Bender relevă o scădere a restanței de la 148 dosare restante în 2009 la 91 
dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Bender a crescut de la 92,7% în 
anul 2009 la 93,9% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare
 a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BENDER 
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204

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Bender se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Bender se află la etajul 2. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt 
responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Bender utilizează în activitatea sa următoarele registre:

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Bender

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență al trimiterilor poștale expediate
4.	 Registrul de evidență al cheltuielilor poștale
5.	 Registrul de evidență al cererilor de asistență juridică
6.	 Registrul de evidență al interdicțiilor de a părăsi țara
7.	 Registrul de evidență al petițiilor
8.	 Registrul de evidență al materialelor privind aplicarea retroactivității 
9.	 Registrul de evidență al dosarelor expediate la Curtea de Apel/Curtea Supremă 

de Justiție
Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile

2.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în contencios administrativ
3.	 Indicele alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4.	 Registrul de transmitere al dosarelor spre examinare judecătorilor
5.	 Registrul de transmitere al dosarului în cancelarie
6.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul dosarelor expediate la Curtea de Apel/Curtea Supremă de Justiție
3.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
4.	 Registrul de transmitere al dosarelor spre examinare judecătorilor
5.	 Registrul de transmitere al dosarului în cancelarie
6.	 Registrul materialelor confiscate în folosul statului
7.	 Fișa acțiunilor  

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
2.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a demersurilor 
4.	 Registrul dosarelor expediate la Curtea de Apel/Curtea Supremă de Justiție
5.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Bender 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată.
 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile, Indicele alfabetic 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile 

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Bender 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Bender este amplasată la etajele 2 și 3 ale clădirii, fiind divizată în două spații. Încăperile pentru 
păstrarea dosarelor în arhivă au dimensiuni adecvate. La momentul vizitei de documentare arhiva era în proces de 
reorganizare într-un spațiu unic, cu o locație mai potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat. Intrarea 
în arhivă este restricționată. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Bender a scăzut în perioada 2009-2011 cu 25,7%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Bender a scăzut în perioada 2009-2011 cu 24,7%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Bender în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 256 

dosare, al dosarelor penale a scăzut cu 9 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 474 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu  57 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 cu 1,3%.
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 

02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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La Judecătoria Bender activează 7 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate).  Numărul de angajați, cu excepția judecătorilor, constitu-
ie 21,5 unități de personal.

La Judecătoria Bender nu există un specialist în resurse umane. Ma-
nagementul resurselor este realizat, în practică, de către consilierul 
președintelui, care este responsabil pentru gestionarea resurselor uma-
ne, în special, pentru semnarea, modificarea și rezilierea contractelor de 
muncă, motivarea și încurajarea angajaților instanței și aplicarea sancțiu-
nilor disciplinare prevăzute de lege. 

La Judecătoria Bender activează un specialistul coordonator pentru relați-
ile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Procedura de angajare presupune formarea comisiei de concurs pentru 
selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. Persoane-
lor – candidate la funcția vacantă li se propune trecerea probei verbale și 
scrise. Se întocmește procesul – verbal al ședinței de desfășurare a con-
cursului pentru selectarea candidaților pentru ocuparea funcției vacante. 
În urma susținerii probelor, se calculează nota de concurs. Membrii comi-
siei de concurs, reieșind din rezultatul notei finale de concurs obținute de 
candidați, decid admiterea candidatului pentru ocuparea funcției vacan-
te, care a promovat concursul. Președintele instanței de judecată emite 
ordinul de angajare sau numire în funcție. 

Judecătoria Bender dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, contabil-șef, consultant, șef cancelarie, specialist cancelarie, 
specialist coordonator, grefier și translator.

Tabelul 7. Schema de încadrare a personalului Judecătoriei Bender   

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Judecător 6
2. Judecător de instrucție  1
3. Consilier al președintelui  1
4. Contabil-șef 1
5. Consultant 1
6. Şef cancelarie 1

7. Specialist 2
8. Grefier 7
9. Translator 1

10. Specialist coordonator 1
11. Şef arhivă 1
12. Şofer 1
13. Îngrijitor de încăperi 0,5
14. Curier 0,5
15. Curățător teritoriu 0,5
16. Paznic 3

TOTAL 28,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Bender 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 toți judecătorii instanței din Bender au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, fiind abo-
nată și la baza de date legislativă privată - MoldLex. 

Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Bender pot fi menționate 
Monitorul Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Contabilitate și Au-
dit, Dreptul, Кадры и заработная плата, Săptămîna, Аргументы и факты. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ în luna aprilie 2011. Cursuri interne de instruire pentru angajați nu 
sunt desfășurate.

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Bender este rea-
lizat de consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de un specialist în relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane. 
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor.  

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane sau instruirea consilie-
rului în gestionarea resurselor umane.

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-
boratorilor Judecătoriei Bender, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria bender



206

La Judecătoria Bender sunt amenajate două ghișee, amplasate la intrare 
în judecătorie. Biroul specialistului relații cu publicul se află la etajul 2. Cu 
toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar direcționa publicul spre biroul 
respectiv, nu este clar cum sa găsești biroul dat. Pe ușile judecătorilor există 
indicatoare clare cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Bender 
sunt extrase din PIGD în mod automat şi imprimate

-	 Regulile de conduită ale justiţiabililor şi ale altor persoane in 
instanţa judecătorească

-	 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Bender
-	 Orele de lucru ale instanţei
-	 Anunţ pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Bender pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere 
la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit cererea la președintele 
Judecătoriei Bender spre avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care 
a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării 
taxei de stat, persoana se prezintă la arhivar sau specialistul din cancelarie 
pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Termenul mediu de eliberare a 
copiilor este de 3 zile.    

Concluzii 

•	 Este prezent un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare a cetățenilor. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să se 
orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Bender se află la intrarea în instanță. O astfel 
de amplasare este în concordanță cu normele generale de design 
aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 16. Panoul de informații
foto 17. Panoul de informații 

16 17
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Recomandări 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare a cetățenilor. 
•	 Instalarea pe ușile judecătorilor a plăcuțelor care interzic accesul 

persoanelor neautorizate. 
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea pre-

ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecătoria 
Bender elaborează bugetul pentru următorul an bugetar reieșind din 
plafoanele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanțelor, aprobate 
de către Ministerul Justiției pentru sistemul judecătoresc și transmise 
instanței de către Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ).
Plafoanele sunt stabilite pe următoarele două categorii de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cheltuielile capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare 
a discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. Efectuînd toate aceste 
operațiuni, instanța trebuie să se încadreze în limita plafonului stabilit de 
DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Bender este structurat în patru categorii după cum 
urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni, transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru arendarea bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Bender a fost în creștere de la circa 1,7 milioane lei în anul 2010 la 2,2 
milioane lei prevăzuți pentru anul 2012.

Judecătoria Bender se deosebește de restul instanțelor din țară prin faptul 
că aceasta arendează imobilul de la un agent economic. Din acest consi-
derent, cheltuielile din așa grupe cum sunt reparații, servicii comunale și 
investiții capitale lipsesc. 

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 14%. Creșterea respectivă se datorează creșterii 
resurselor financiare destinate tuturor grupelor de cheltuieli (cu excepția 
mijloace fixe). Pentru anul 2012, bugetul judecătoriei la fel a fost planificat 
cu o creștere de 14% față de anul 2011. Însă comparativ cu anul 2011, 
pentru anul 2012 creșterea se datorează majorării cu 60% a mijloacelor 
financiare destinate plății arendei imobilului.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 1/2 din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este reglementată 
de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica 
salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul 
nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 335,9 mii lei la 
444,2 mii lei (ceea ce constituie o creștere de circa 32%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat 
o creștere de circa 24%. Raportînd 444,2 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 415,1 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale au crescut cu circa 79,2 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

6 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011 ponderea cheltuielilor pentru servicii 
de transport și servicii de telecomunicație și de poștă, în totalul cheltuie-
lilor operaționale, s-a diminuat față de anul 2010. Pentru anul 2012 con-
statăm o majorare esențială a ponderii mijloacelor financiare destinate 
acoperirii cheltuielilor de transport în totalul cheltuielilor operaționale 
(cu 11%). La fel, cu o majorare dublă (cu 7%) au fost planificate mijloa-
ce financiare destinate cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și 
poștă. Unica sub-categorie de cheltuieli pentru care s-au planificat mijloa-
ce financiare în scădere este rechizite de birou, materiale și obiecte de uz 
gospodăresc (cu 22%). 

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Bender pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 721,748 914,427 27% 1,072,700 17%
Arendarea bunurilor 411,488 524,182 27% 836,200 60%
Mijloace fixe 219,895 49,687 -77% 0 -100%
Cheltuieli operaționale 335,859 444,160 32% 292,000 -34%

Total 1,688,991 1,932,456 14% 2,200,900 14%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria bender
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Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de 
telecomunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este desti-
nată procurării semnelor poștale. Dacă e să transformăm în sumă, aceasta 
ar însemna că în anul 2010 pentru semne poștale sau utilizat circa 20 mii 
lei, în anul 2011 – circa 22 mii lei și pentru anul 2012 s-au planificat circa 
30 mii lei.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 1420, cu 172 dosare examinate 
mai puține față de anul 2010. 

Dacă raportăm cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că pentru anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar exa-
minat a constituit circa 211 lei, pe cînd în anul 2011 – 313 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Bender

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Creșterea esențială a costului mediu operațional per dosar examinat se 
explică prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
majorarea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA benDeR VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 313 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Bender 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Bender a fost net superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

6.7 AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Bender evidența contabilă se duce manual.

6.8 PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoane ar trebui să fie instruite cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 

Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 Judecătoria Bender în anul 2011 a beneficiat de o creștere reală a 
bugetului, inclusiv și a mijloacelor financiare destinate cheltuieli-
lor operaționale.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Bender a exa-
minat mai puține dosare avînd în același timp o finanțare mai 
mare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate.

•	 Ponderea cheltuielilor pentru serviciile de poștă dețin o cotă im-
punătoare în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procura-
rea acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va gene-
ra mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplica-
rea manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria bender
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JUDECĂTORIA 
ANENII NOI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Anenii Noi, amplasată în orașul Anenii Noi, deservește 
83 100 locuitori din cele 45 localități care fac parte din raionul 
Anenii Noi conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Anenii Noi dispune de 6 judecători. Numărul de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 22 persoane. La Judecătoria 
Anenii Noi nu există un specialist în resurse umane. Managementul 
resurselor umane la Judecătoria Anenii Noi este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei și specialistul coordonator relații 
cu publicul. Unele atribuții ce țin de gestionarea resurselor umane 
sunt îndeplinite și de consilierul președintelui. În statele de personal 
ale Judecătoriei Anenii Noi este un specialist coordonator pentru 
relațiile cu publicul.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. În 2011 mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale, atît în valori nominale, cît și în valori reale, 
au cunoscut o creștere față de anul 2010. În anul 2011 costul mediu 
operațional per dosar examinat a crescut față de anul precedent, 
dar a fost sub nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat 
la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Anenii Noi a fost construită în 1975, fiind 
proiectată de la început anume în acest scop. Clădirea este situată 
pe un teren mic la colț de stradă, nu departe de centrul orașului. 
Curtea din fața clădirii este pavată. 

or. Anenii Noi, str. Mărțișor, 15 

Data vizitei: 14 mai 2012

Angajații Judecătoriei Anenii Noi utilizează PIGD începînd cu 
anul 2009. În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 
Solicitări de modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților 
Judecătoriei Anenii Noi. Cu toate acestea, au fost invocate anumite 
probleme, cum sunt imposibilitatea de a folosi PIGD în zile de 
sîmbătă și duminică și repartizarea inechitabilă a dosarelor. 

Judecătoria Anenii Noi dispune de 2 săli de ședințe în care au fost 
instalate 2 seturi de echipament și programul de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată. În instanță activează 6 judecători. Nici o 
ședință care are loc în sălile de ședințe nu este înregistrată audio. 
Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului 
de înregistrare audio țin de lipsa personalului instruit, numărul 
insuficient al sălilor de ședințe și problemele tehnice. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Anenii Noi continuă să țină 
un număr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit 
modificărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Anenii Noi a 
scăzut în perioada 2009-2011 cu 481 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 627 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 91,5%.  
 
În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe 
ușile birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Pe ușile 
birourilor judecătorilor este plasat avertismentul precum că accesul 
în birourile judecătorilor este interzis. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Anenii Noi nu 
este utilizat în deplină măsură. Unele meniuri de pe pagina web nu 
conțin nici o informație. Lista meniurilor este incompletă. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară necesită a fi reparată. 

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este asigurată prin rețeaua de conducte ale orașului. 

Alimentare cu energie electrică 4 În ultimii ani în judecătorie s-a mărit numărul echipamentului care consumă energie 
electrică. Liniile electrice sunt supraîncărcate, ceea ce cauzează deconectări  frecvente 
de la energie electrică.  În rezultat, este perturbat lucrul instanței deoarece acesta, în 
mare parte, este dependent de calculatoare, server, PIGD, Internet. 

Sistem de canalizare 2 Sistem centralizat de canalizare. Conductele sunt cele instalate inițial și necesită 
reparație. 

Sistem de încălzire 2 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. A fost procurat un cazan nou. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 2 Acoperișul este în stare bună.  Nu au fost depistate semne de pătrundere a apei. 

Interior 3 Unele spații din interior necesită reparație.  

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

3

foto 1. Fațada laterală a clădirii
foto 2. Scările din interiorul clădirii 
foto 3. Sistemul de încălzire  
foto 4. Cazangeria 
foto 5. Sistemul de țevi din interiorul clădirii 

2 5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Anenii Noi în luna mai 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Anenii Noi are o suprafață de 500,3 m², dispunînd 
de spații de oficiu, spații publice și 2 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Anenii Noi este construită în 2 etaje. 

Judecătoria Anenii Noi nu beneficiază de serviciile pazei de stat. Securitatea 
clădirii este asigurată de poliția judiciară, pe timp de zi, și de 3 unități 
de paznici de noapte. Președintele Judecătoriei Anenii Noi examinează 
posibilitatea instalării unui sistem de securitate și contractării serviciilor 
pazei de stat. 

Clădirea Judecătoriei Anenii Noi a fost construită în 1975, fiind proiectată 
de la început anume în acest scop. Clădirea este situată pe un teren mic la 
colț de stradă, nu departe de centrul orașului. 

Rețelele electrice ale Judecătoriei Anenii Noi sunt în stare nesatisfăcătoare, 
ceea ce deseori cauzează întreruperea activității angajaților judecătoriei. 

Judecătoria Anenii Noi beneficiază de sistemul autonom de încălzire pe 
bază de gaz natural. La începutul sezonului de încălzire autoritățile au 
interzis folosirea cazanului vechi, care prezenta pericol de explozie. După 
adresarea la DAJ, instanței i-au fost alocate mijloacele financiare necesare 
pentru procurarea unui cazan nou. Caloriferele și țevile de încălzire 
urmează a fi înlocuite. 

Instanța este conectată la sistem centralizat de alimentare cu apă. Sistemul 
de canalizare este, de asemenea, centralizat.  În instanță există un singur 
veceu în stare nesatisfăcătoare, ușa de intrare în care se ține încuiată. Se 
planifică construcția unui veceu pentru justițiabili în curte. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare satisfăcătoare. În 2007 a fost 
construită o celulă pentru deținuți în spațiul de sub podestul scării. Această 
celulă are acces spre exterior. Celula pentru deținuți are dimensiuni foarte 
mici și nu este acceptabilă conform standardelor moderne. Tot în 2007 au 
fost înlocuite ferestrele și tapetele în birouri. În aceeași perioadă, a fost 
instalată o ușă nouă la intrarea principală. Plăcile de gresie din coridor 
sunt într-o stare proastă, multe dintre acestea lipsesc sau sunt sparte. 
Linoleumul este vechi și crăpat. Ușile interioare au fost înlocuite în 2011 și 
sunt într-o stare foarte bună. WC-ul funcționează, dar este într-o condiție 
proastă. Instalația electrică este cea originală de la construcția clădirii și 
necesită reparații. 

Starea interiorului de la etajul 2 este similară celei de la  etajul 1. În 
perioada 2007-2011 au fost înlocuite ferestrele, ușile și tapetele în birouri. 
Spațiul central de așteptare are o podea din mozaic, dar nu este iluminat 
natural, întrucît ambele extremități ale coridorului au fost transformate 
în birouri.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Anenii Noi este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. Însă, clădirea nu este suficient de mare pentru 
cerințele curente și, avînd în vedere posibila creștere a numărului de 
angajați, acest lucru reprezintă o problemă stringentă. În prezent, 
judecătoria dispune de două săli de ședințe în care activează șase 
judecători. Este necesară crearea unui număr mai mare de săli de ședințe. 
Sălile de ședințe existente sunt destul de mari pentru a putea fi divizate 
în săli mai mici, dar acest lucru nu va soluționa problema majoră a lipsei 
de spațiu.

Majoritatea judecătorilor își împart birourile cu grefierii. Cancelaria și 
arhiva sunt foarte înghesuite și amplasarea cancelariei la etajul doi nu este 
preferabilă.

Judecătoria Anenii noi

Serverul este instalat în coridorul public și nu este încuiat sau ventilat 
corespunzător.  

Nu există o separare între spațiul rezervat publicului și cel destinat 
judecătorilor, iar existența unei singure scări care leagă cele două etaje nu 
contribuie la schimbarea situației.

Există un proiect de renovare și de reamenajare a birourilor în instanță. 
Potrivit proiectului toate birourile judecătorilor vor fi mutate la etajul 
2. Se planifică amenajarea unei parcări pe cei 6 ari de pămînt alocați de 
primărie. De asemenea, este prevăzut un gard în jurul clădirii. Se planifică 
construcția unui veceu în curte. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost 
identificate 7 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria 
Anenii Noi. 5 din aceste 7 recomandări au fost realizate, o recomandare a 
fost realizată parțial și o altă recomandare a rămas nerealizată. 
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Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Studierea opțiunii de a construi un etaj suplimentar 
pentru a soluționa problemele legate de lipsa 
spațiului sau a opțiunii de căutare a unei alte clădiri

Nerealizat 

Îmbunătățirea instalației electrice a clădirii Nerealizat 
Înlocuirea cazanului de încălzire Realizat  
Crearea unei încăperi pentru serverul LAN, care să 
fie încuiată și care să fie dotată cu aer condiționat

Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Anenii Noi a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 O parte din lucrările efectuate s-au bazat pe Recomandările 
privind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 25% din numărul total de recomandări 
au fost realizate integral, iar alte 75% nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Studierea opțiunii de a construi un etaj suplimentar pentru a 
soluționa problemele legate de lipsa spațiului.

•	 Îmbunătățirea instalației electrice a clădirii. 
•	 Crearea unei încăperi pentru server, care să fie încuiată și dotată 

cu aer condiționat. 
•	 Reparația fațadei exterioare. 
•	 Înlocuirea caloriferelor și țevilor de încălzire. 
•	 Amenajarea unui veceu pentru justițiabili. 
•	 Reparația spațiului pentru deținuți și aducerea acestuia în 

conformitate cu standardele moderne. 
•	 Reamplasarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu de 

informații la intrare în clădire. 

7

9

foto 6. Podeaua la etajul 1
foto 7. Serverul din holul clădirii
foto 8. Ușile din interior 
foto 9. Intrare în sala de ședințe la etajul 1
foto 10. Blocul sanitar de la etajul 

8

10

6
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Anenii Noi utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport 
de hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei Judecătoriei Anenii Noi le scanează în felul următor: din 
dosarele civile – toate documentele, din dosarele penale – rechizitoriul 
și scrisoarea de însoțire și din dosarele contravenționale – toate 
documentele, dacă dosarul nu este cusut, și doar procesul-verbal, dacă 
dosarul este cusut. 

Solicitări de modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților 
Judecătoriei Anenii Noi. Cu toate acestea, au fost invocate anumite 
probleme, cum sunt imposibilitatea de a folosi PIGD în zile de sîmbătă 
și duminică și repartizarea inechitabilă a dosarelor. Cînd președintele 
determină că numărul dosarelor repartizate judecătorilor nu este echitabil, 
acesta intervine și blochează de la repartizare judecătorii cu cel mai mare 
număr de dosare. 

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate 
pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea apelurilor și 
recursurilor, înregistrarea procedurii de executare. 

Judecătoria Anenii Noi dispune de un specialist în tehnologii informaționale, 
care soluționează problemele tehnice la solicitare. Unele probleme de 
ordin tehnic sunt soluționate de CTS. Gradul general de satisfacție a 
angajaților Judecătoriei Anenii Noi de serviciile prestate de CTS este la 
nivelul de 4 din 5. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Anenii Noi dispune de 2 săli de ședințe în care au fost instalate 
2 seturi de echipament și programul de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 6 judecători. Nici o ședință care are loc în 
sălile de ședințe nu este înregistrată audio. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de lipsa personalului instruit, numărul insuficient al 
sălilor de ședințe și problemele tehnice. 

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de 
înregistrare audio, a fost înaintată doar o singură solicitare de înregistrare 
audio a ședinței de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Şedințele nefiind înregistrate audio, înregistrările 
nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Anenii Noi în 
utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de 
numărul insuficient de săli de ședințe, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și 
electronic și numărul insuficient de angajați instruiți.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 11. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe 
foto 12. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe
foto 13. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe

11 13

12
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2.3. 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 2. 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

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/

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. 
 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Anenii Noi dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 31 (23 funcționale) 3
Notebook 1 -
Imprimante 20 (18 funcționale) 2
Server PC 1 -
Copiatoare 3 -
Scanere 7 -
Seturi de echipament înregistrare audio 2 -
Fax 2 1
UPS 16 (14 funcționale) 8
Telefoane 8 -
Router / Firewall 1 -
Sisteme de aer condiționat 4 -
Frigider 2 -

Sursa: Judecătoria Anenii Noi

Concluzii 

•	La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Anenii Noi se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor și imposibilitatea de a folosi PIGD în zilele de odihnă. 

•	Angajații Judecătoriei Anenii Noi nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată din 
motivul insuficienței numărului sălilor de ședințe, dublării lucrului, insuficienței personalului instruit în utilizarea 
programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Anenii Noi au fost plasate ultima dată pe pagina web pe 31.07.2012. 
•	Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Anenii Noi sunt necesare 3 computere, 2 imprimante, 1 fax și 8 

unități de UPS.
•	Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Anenii Noi nu este utilizat în deplină măsură. 

Meniurile paginii web sunt completate cu informație de interes public. Însă, în unele meniuri informația lipsește. 
Lista meniurilor este incompletă. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 
•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de judecători care activează la Judecătoria 

Anenii Noi. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin optimizarea procedurii de planificare a ședințelor 

de examinare a cauzelor. 
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea tuturor meniurilor ale paginii web a Judecătoriei Anenii Noi cu informație de interes public.
•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu meniuri cum sunt Informații de interes public, Serviciul relații 

cu publicul, Informații statistice, Posturi vacante, Noutăți, etc.

Judecătoria Anenii noi
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Anenii Noi este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Anenii Noi a scăzut din 2009 de la 5041 dosare la 
4560 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului
 de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
4800 dosare în anul 2009 la 4173 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Anenii Noi s-a mărit de la 1168 
dosare în anul 2009 la 1403 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1233 dosare în anul 2009 la 
286 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Anenii Noi relevă o creștere a restanței de la 241 dosare restante în 2009 
la 387 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Anenii Noi a scăzut de la 95,2% 
în anul 2009 la 91,5% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI ANENII NOI 
Judecătoria Anenii noi
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Anenii Noi se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură 
lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și 
alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Anenii Noi se află la etajul 2. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, 
pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Anenii Noi utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Anenii Noi

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul de evidență a corespondenței de intrare

2.	 Registrul de evidență a corespondenței de ieșire
3.	 Registrul de evidență a corespondenței simple 
4.	 Registrul de evidență a corespondenței recomandate 
5.	 Registrul de evidență a poștei locale 
6.	 Inventarul de expediere 
7.	 Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea de Apel
8.	 Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea Supremă de Justiție 
9.	 Registrul de expediere a titlurilor executorii, copii de pe sentințe 

Civil 1.	 Registrul de evidență a dosarelor civile 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
3.	 Registrul de evidență a procedurii în ordonanță 
4.	 Registrul de evidență a contenciosului administrativ 
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile 
6.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
7.	 Registrul alfabetic al procedurii în ordonanță 
8.	 Registrul alfabetic al contenciosului administrativ 
9.	 Registrul de transmitere a dosarelor la judecători 
10.	Registrul de evidență a executării hotărîrilor cu caracter civil
11.	Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a înștiințărilor expediate la comisariatul militar în privința 

persoanelor condamnate 
3.	 Registrul de evidență a executării sentințelor pe dosare penale și administrative 
4.	 Registrul de evidență a executării sentințelor – art. 90 CP
5.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
6.	 Registrul de evidență a spitalizării forțate 
7.	 Fișa acțiunilor 

Contravențional 1.	 Registrul de înregistrare a materialelor contravenționale
2.	 Registrul alfabetic al materialelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a contestațiilor 
4.	 Registrul alfabetic al contestațiilor 
5.	 Registrul de evidență a demersurilor de la executorii judecătorești 
6.	 Registrul alfabetic al demersurilor de la executorii judecătorești 
7.	 Registrul de evidență a demersurilor privind înlocuirea sancțiunii contravenționale 
8.	 Registrul alfabetic al demersurilor privind înlocuirea sancțiunii contravenționale 
9.	 Fișa acțiunilor 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Anenii Noi 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile,  Registrul de evidență a dosarelor 
civile, Registrul de transmitere a dosarelor la judecători 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare,   Registrul de 
evidență a dosarelor civile, Registrul de transmitere a dosarelor 
la judecători

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile,  Registrul de evidență a dosarelor 
civile, Registrul de transmitere a dosarelor la judecători

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor la judecători

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Anenii Noi 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Anenii Noi este divizată în 2 încăperi. O parte din dosarele arhivate se păstrează în biroul adiacent 
cancelariei, iar cealaltă parte – în spațiul lîngă scară. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

Judecătoria Anenii noi



217

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Anenii Noi a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 9,5%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Anenii Noi a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 13,1%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Anenii Noi 
în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 235 dosare, al dosarelor 
penale a crescut cu 31 dosare, iar al dosarelor contravenționale 
a scăzut cu 947 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  146 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 3,7%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere. 
•	 Instalarea în arhivă a sistemului de ventilare. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 

conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

foto 14. Cancelaria
foto 15. Arhiva de lîngă cancelarie
foto 16. Arhiva de la etajul 1

14
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evaluare 

Judecătoria Anenii Noi dispune de 6 judecători. Numărul de angajați, cu 
excepția judecătorilor, constituie 22 persoane. 

La Judecătoria Anenii Noi nu există un specialist în resurse umane. Ma-
nagementul resurselor umane la Judecătoria Anenii Noi este realizat, în 
practică, de către președintele judecătoriei și specialistul coordonator 
relații cu publicul. Unele atribuții ce țin de gestionarea resurselor umane 
sunt îndeplinite și de consilierul președintelui. 

În statele de personal ale Judecătoriei Anenii Noi este un specialist coor-
donator pentru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al in-
stanței judecătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd 
obligația de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea trans-
parenței activității în condițiile legii. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea unui 
anunț și expedierea unei solicitări la agenția locală pentru ocuparea forței 
de muncă. Candidații sunt supuși unei testări verbale. În dependență de 
rezultatele probei, președintele instanței de judecată emite ordinul de 
angajare / numire în funcție.

Judecătoria Anenii Noi dispune de fișe de post pentru toate funcțiile din 
cadrul instanței. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 3
4. Judecător de instrucție 1
5. Consilier al președintelui  1

6. Grefier 6
7. Contabil șef 1
8. Şef cancelarie 1
9. Translator 1
10. Consultant 2
11. Specialist relații cu publicul 1
12. Şef arhivă 1
13. Specialist 2
14. Paznic 3
15. Curier 1
16. Îngrijitor de încăperi 2 

TOTAL 28

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Anenii Noi au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt 
suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Ju-
decătoria Anenii Noi este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din 
publicațiile la care este abonată Judecătoria Anenii Noi pot fi menționate 
Monitorul oficial, Buletinul CSJ și Contabilitate si Audit. 

Grefierii Judecătoriei Anenii Noi necesită instruire în utilizarea PIGD și a 
programului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Consultanții 
nu-și cunosc atribuțiile și au nevoie în instruire în domeniul lor de activitate. 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Anenii Noi este 
realizat de președinte, consilier al președintelui și specialist relații 
cu publicul. 

•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Anenii Noi, în vederea clarificării proble-
melor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La intrarea în Judecătoria Anenii Noi lipsește un ghișeu de informații. 
Cancelaria este amplasată la etajul 2. În instanță nu sunt indicatori de 
direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă și sălile de ședințe. Cu 
toate acestea, la intrare în clădire este instalat un panou cu dislocarea 
birourilor în instanță. Pe ușile judecătorilor există indicatoare clare cu 
numele judecătorilor și avertismente că accesul în birourile judecătorilor 
este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Anenii 
Noi nu sunt extrase din PIGD, ci elaborate manual în Word

-	 Modele de cereri de eliberare a copiilor de pe actele din dosar
-	 Reguli de conduită a justițiabililor și altor persoane în instanța 

judecătorească
-	 Orele de primire ale președintelui judecătoriei. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Anenii Noi pentru a primi copii de pe actele din dosare. În acest scop se 
depune o cerere la cancelarie/arhivă. Specialistul din cancelarie transmite 
cererile președintelui spre avizare. Persoana care a depus cererea urmează 
să achite taxa de stat. Taxa de stat se achită la bancă și cu confirmarea 
achitării taxei de stat persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi 
copia de pe hotărîre. Copiile de pe hotărîri se eliberează de cancelarie/
arhivar în aceeași zi sau în termen de cîteva zile. 

Concluzii 

•	 La intrarea în Judecătoria Anenii Noi nu este amenajat un ghișeu 
de informații pentru public.

•	 Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor la cancelarie, 
arhivă, săli de ședințe. 

•	 Există indicatoare clare cu denumirea cancelariei, arhivei, biroului 
cancelariei, birourilor judecătorilor. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație care are menirea să-i ajute vizitatorilor să se 
orienteze mai bine.

Recomandări 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare a cetățenilor spre cance-
larie, arhivă, sălile de ședințe.

•	 Utilizarea PIGD pentru generarea automată a tuturor listelor cau-
zelor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Anenii Noi, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 17. Panoul de informații
foto 18. Panou cu dislocarea birourilor 
foto 19. Spațiul public de la etajul 1  
foto 20. Lista cauzelor fixate pentru judecare 
foto 21. Spațiul public de la etajul 2

19

21
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, 
Judecătoria Anenii Noi elaborează proiectul de buget pentru următorul 
an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește 
plafoanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. 
Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 
Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).
Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Anenii Noi este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Anenii Noi a cunoscut o ușoară creștere de la 1,3 milioane lei în 2010 la 1,5 
milioane aprobate pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 13% față de anul 2011. În anul 
respectiv, toate categoriile de cheltuieli au înregistrat o creștere. În special 
s-au majorat cheltuielile ce țin de procurarea mijloacelor fixe fiind urmate 
de cheltuieli operaționale și cele pentru reparații.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Anenii Noi a fost planificat cu o 
creștere de 3% față de anul 2011. Pentru acest an nu au fost planificate 
mijloace financiare pentru procurarea mijloacelor fixe precum au fost 
diminuate mijloacele financiare destinate cheltuielile pentru reparații cu 
50% și cele pentru cheltuieli operaționale cu 9%. De cealaltă parte au fost 
planificate cu o majorare de 27% mijloace financiare destinate serviciilor 
comunale și de 14% pentru personal.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 75% din bugetul total al 
judecătoriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este 
reglementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 127,6 mii lei la 
166,6 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 31%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o 
creștere de 22%. Raportînd 166,6 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 155,7 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 28,1 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Anenii Noi pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani 2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)
Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent

Personal 1,014,030 1,065,609 5% 1,216,300 14%
Reparații 121,100 157,101 30% 79,000 -50%
Servicii comunale 72,900 79,096 8% 100,700 27%
Mijloace fixe 0 38,912 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 127,591 166,598 31% 151,900 -9%

Total 1,335,621 1,507,316 13% 1,547,900 3%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2011, ponderea majoră în totalul cheltuielilor operaționale a fost 
deținută de cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale și obiecte 
de uz gospodăresc (33%) fiind în creștere comparativ cu anul precedent 
cu 13 puncte procentuale. Acestea sunt urmate de cheltuielile pentru 
servicii de telecomunicație și de poștă cu 27%, fiind în descreștere cu 7 
puncte procentuale față de anul 2010. Cota cheltuielilor pentru servicii de 
transport a constituit 14% fiind în diminuare cu 3 puncte procentuale față 
de anul precedent. 

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale a Judecătoriei Ane-
nii Noi a fost planificată în felul următor. Cota cheltuielile pentru servicii 
de telecomunicație și de poștă, în totalul cheltuielilor operaționale, a ră-
mas la nivelul anului 2011. Cota cheltuielile pentru rechizite de birou, ma-
teriale și obiecte de uz gospodăresc s-a diminuat pînă la 19%. În schimb 
cota cheltuielilor serviciilor de transport a fost planificată în creștere cu 6 
puncte procentuale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul 
că această creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În 
anul 2011, numărul de dosare examinate a constituit 4173 față de 4880 
examinate în anul 2010.
Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 26 lei, pe cînd în anul 2011 – 40 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Anenii Noi

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi 
explicată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același 
timp creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA AnenII nOI  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 40 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Anenii Noi 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Anenii Noi a fost mai mic față de costul mediu ponderat per 
dosar examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Anenii Noi evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoane ar trebui să fie instruite cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost mai mic față de costul mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA
BASARABEASCĂ

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Basarabeasca, amplasată în orașul Basarabeasca, de-
servește 29 813 locuitori din cele 10 localități, care fac parte din 
raionul Basarabeasca conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind 
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 17,5 unități de personal. La Ju-
decătoria Basarabeasca nu există un specialist în resurse umane, 
managementul resurselor umane fiind realizat de președintele Ju-
decătoriei Basarabeasca. Instanța nu beneficiază de un specialist 
relații cu publicul.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-a 
redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat s-a redus față de anul precedent dar a fost net supe-
rior costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea inițială a Judecătoriei Basarabeasca a fost construită în 
1960 și a fost proiectată drept casă de locuit. Judecătoria Basa-
rabeasca s-a mutat în acea clădire în 1980. În 1995-1996 au fost 
inițiate lucrările de construcție a unei clădiri noi pentru Judecătoria 
Basarabeasca, temelia, pereții și podeaua fiind finisate. Lucrările au 
fost blocate timp de 10 ani. Construcția a fost reluată în anul 2006 
și finalizată în 2010.

Noua clădire are două etaje și un subsol. Subsolul are o suprafață 
mare. Clădirea în care se află Judecătoria Basarabeasca are suprafa-
ța totală de 979,6 m2. Fațada clădirii, sistemul de electricitate, siste-
mul de încălzire, sistemul de canalizare și spațiu pentru arhivă sunt 
noi.

or. Basarabeasca, str. Cheiului

Data vizitei: 01 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Basarabeasca folosesc versiunea 2 a PIGD, 
care a fost instalată în 2011. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, 
precum și viteza redusă de funcționare a PIGD și generarea erorilor 
de program au fost menționate de către angajații Judecătoriei Basa-
rabeasca drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Basarabeasca nu înregistrează audio ședin-
țele care au loc în cele 3 săli de ședințe. În timpul vizitei de docu-
mentare s-a menționat că nu este posibilă înregistrarea ședințelor 
de judecată, dat fiind numărul de 3 săli și 1 set de echipament de 
înregistrare audio, care nu este funcțional. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Basarabeasca a 
scăzut în perioada 2009-2011 cu 832 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 849 dosare, rata de solu-
ționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 92,4%.  

Specialiștii din cadrul cancelariei judecătoriei continuă să țină un 
număr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modi-
ficărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus considerabil.

În instanță nu există un panou de informații pentru public. Listele 
ședințelor de judecată sunt plasate pe ușa de la intrarea în instanță. 
Pe ușile birourilor sunt semne cu numele judecătorilor și inscripția 
cu informarea cetățenilor despre accesul interzis în biroul judecăto-
rului.

Pagina web a instanței este actualizată periodic, unele meniuri fiind 
completate cu informație de interes public. Cu toate acestea, uneori 
lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia, 
iar în unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație 
de interes public.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Fațada a fost renovată integral în 2009.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea centralizată cu apă este periodică, în dependență de graficul stabilit de 
autoritățile locale. Presiunea apei este acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul de electricitate a fost renovat integral în 2008-2009, generatorul instanței 
este intr-o stare foarte bună.

Sistem de canalizare 2 Sistem centralizat de canalizare conectat la conductele de drenaj subterane ale 
orașului. În anul 2009 sistemul de canalizare a fost schimbat integral.

Sistem de încălzire 1 Sistemul de încălzire a fost schimbat în 2009-2010, au fost instalate 2 cazane noi.

Sistem anti-incendiu 2 În toată clădirea există stingătoare.

Acoperiș 2 Acoperișul este nou.

Interior 1 Spațiile de oficiu sunt într-o stare foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei 
Basarabeasca

foto 2. Sistem video
foto 3. WC public

2

3

foto 4. Spațiu pentru garaj
foto 5. Scările din interiorul clădirii
foto 6. Spațiul public

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Basarabeasca în luna iunie 2012.

Clădirea Judecătoriei Basarabeasca are o suprafață de 979,6 m², este con-
struită în 2 nivele și are un subsol. Sunt 15 spații de oficiu, 2 spații publice 
și 3 săli de ședințe. Fațada clădirii, sistemul de electricitate, sistemul de 
încălzire, sistemul de canalizare și spațiu pentru arhivă au fost renovate 
integral.

Securitatea în instanță este asigurată de 3 colaboratori ai poliției judiciare 
și 3 paznici, care activează doar în timpul nopții și în zilele de odihnă. La 
intrarea în instanță a fost instalat un interfon video. Instanța mai este 
dotată cu sistem anti-incendiar. La fiecare etaj sunt instalate stingătoare.

Clădirea inițială a Judecătoriei Basarabeasca a fost construită în 1960 și a 
fost proiectată drept casă de locuit. Judecătoria Basarabeasca s-a mutat în 
acea clădire în 1980. În 1995-1996 au fost inițiate lucrările de construcție 
a unei clădiri noi pentru Judecătoria Basarabeasca, temelia, pereții și po-
deaua fiind finisate. Construcția a fost blocată timp de 10 ani. În această 
perioadă structura de beton a fost expusă intemperiilor. Construcția a fost 
reluată în anul 2006 și finalizată în 2010.

La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct 
centralizat, care a fost renovat integral în 2009. Sistemul de electricitate 
și încălzire au fost instalate odată cu construcția clădirii, starea lor actuală 
fiind foarte bună. Toate birourile judecătorilor și grefierilor din instanță au 
fost dotate cu sisteme de aer condiționat. Pentru celelalte birouri au fost 
procurate sisteme de aer condiționat, care urmează a fi instalate.

Spațiile pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul sau pentru 
a discuta cu martorii sau părțile pe dosar se află la etajul 1, unde este 
instalată o masă. Procesul de documentare este supravegheat de poliția 
judiciară.

La etajele 1 și 2 ale clădirii sunt 3 săli de ședințe cu camere de deliberare. 
Camerele de deliberare nu sunt dotate cu calculatoare pentru a fi consul-
tată legislația în caz de necesitate. Birourile judecătorilor, grefierilor și ale 
altor categorii de personal se află la etajele 1 și 2. În instanță nu este asi-
gurată separarea spațiilor de acces pentru personalul judecătoriei și pu-
blic. În clădire exista WC-uri pentru personalul instanței la fiecare etaj, iar 
WC-ul pentru justițiabili se află în curte. Spațiul funcțional al Judecătoriei 
Basarabeasca este adecvat pentru activitatea unei instanțe de judecată.

Finisajele interioare de la etajele 1 și 2 ale clădirii sunt în stare foarte bună, 
acestea au fost renovate integral în 2009, fiind instalate ferestre, uși și 
tavane noi, s-au montat corpuri de iluminat și s-a cumpărat mobilă. La 
etajul 1 a fost amenajat spațiul pentru deținuți cu trei celule separate, în 
care este un veceu și lavoar.

11

foto 7. Burlanele și jgheaburile
foto 8. Sistem de aer condiționat
foto 9. Holul instanței

8

9

foto 10. Spațiul pentru deținuți
foto 11. Serverul
foto 12. Biroul judecătorului

12

10

La etajul 2 al judecătoriei a fost amenajată și dotată cu mobilier nou o sală 
pentru pauză de cafea. Sala este utilizată de colaboratorii instanței pentru 
a servi masa.

Serverul este amplasat într-o cameră de deliberare. Spațiul este destul 
de mare, însă nu este dotat cu sistem de aer condiționat. Președintele a 
menționat că sistemul de aer condiționat pentru server a fost procurat în 
anul 2012 și urmează a fi instalat în cel mai scurt timp. În prezent încăperea 
se aerisește prin deschiderea geamului și cu ventilatorul.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 a fost identificată 
doar o singură prioritate în lucrările de reparație capitală – finalizarea 
construcției unei clădiri noi pentru Judecătoria Basarabeasca -  care a fost 
realizată integral.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea construcției unei clădiri noi pentru 
judecătorie

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2006-2010 la Judecătoria Basarabeasca au fost 
realizate lucrări de construcție a unui sediu nou. 

•	 Toate încăperile din clădirea Judecătoriei Basarabeasca au fost 
renovate în perioada 2006-2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că acestea au fost realizate în proporție 
de 100% din numărul total de recomandări.

Recomandări

•	 Amplasarea biroului specialistului în relații cu publicul la intrarea 
în instanță.

•	 Mutarea birourilor judecătorilor și ale grefierilor într-o zonă cu 
acces restricționat la etajul 2.

•	 Crearea accesului separat pentru judecători la sălile de ședință.
•	 Instalarea serverului într-o încăpere separată și dotarea încăperii 

cu sistem de aer condiționat. 

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Basarabeasca utilizează PIGD începînd cu anul 2010. 
În 2011, în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Probleme cu care se confruntă angajații Judecătoriei Basarabeasca în 
utilizarea PIGD țin de repartizarea inechitabilă și evidența dublă – pe 
suport de hîrtie și electronic. 

Pentru crearea dosarelor electronice este necesară scanarea documentelor 
din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei nu le scanează, deoarece nu dispun de scaner.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind 
acordarea informației solicitate și în cazul cînd informația nu este găsită 
prin PIGD se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de 
cancelarie.

Judecătoria Basarabeasca nu dispune de un specialist în tehnologii 
informaționale. Pentru soluționarea problemelor tehnice este contactat 
CTS. Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Basarabeasca, 
serviciile prestate de CTS nu sunt prestate în termeni rezonabili.

Gradul general de satisfacție a Judecătoriei Basarabeasca de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este apreciat la nivelul de 4 din 5.

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD

1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 
privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată

2. Activarea butonului Back, pentru a putea fi folosită pagina la care 
s-a lucrat anterior în PIGD

Sursa:  Președintele Judecătoriei Basarabeasca

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Basarabeasca dispune de 3 săli de ședințe în care nu sunt 
instalate seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. Sălile de ședințe renovate dispun de camere de deliberare. În 
timpul vizitei de documentare s-a relatat că ședințele nu pot fi înregistrate 
audio, dat fiind numărul de 1 echipament de înregistrare audio și 3 săli 
de ședințe. Mai mult, președintele a menționat că echipamentul de 
înregistrare audio este nefuncțional, microfoanele s-au defectat în 2010 și 
au fost luate de angajații CTS pentru a fi reparate, dar, pînă în prezent, nu 
au fost returnate instanței. 

Pe parcursul anilor 2010-2012 nu au fost înregistrate solicitări din partea 
justițiabililor privind eliberarea CD-ului cu înregistrarea audio a ședinței 
de judecată.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele 
de judecată sunt înregistrate audio. Totodată, pe uși sunt plasate 
informații cu privire la regulile de conduită a cetățenilor în cadrul 
ședinței de judecată.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că la Judecătoria Basarabeasca 

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

ședințele de judecată nu sunt înregistrate audio, grefierii nu pot asigura 
plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal.

Președintele instanței a menționat despre necesitatea instruirii perso-
nalului judecătoriei în utilizarea echipamentului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată.

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI bASARAbeASCA

Judecătoria Basarabeasca dispune de o pagină web pe care este plasată in-
formația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Basara-
beasca de consultant, în măsura în care informația urmează să fie actualiza-
tă. Consultantul exercită atribuțiile de asigurare a mentenanței paginii web.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a 
Judecătoriei Basarabeasca și gradul lor de completivitate.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Basarabeasca

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui Judecătoriei -	 Mesajul Președintelui colorat în trei culori ale tricolorului

-	 Imagine cu președintele Judecătoriei
Competența -	 Competența Judecătoriei Basarabeasca

-	 Informații despre localitățile 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 relații cu publicul Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică și relații cu mass-media;
Noutăți Nu conține nici o informație
Arhiva Nu conține nici o informație
Organizare -	 Link la colaboratorii instanței, care conține lista judecătorilor instanței și lista aparatului Judecătoriei

-	 Link la Regulamentul de ordine internă, care conține 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 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 la 09.07.2012
Informații statistice Informații statistice cu privire la activitatea Judecătoriei Basarabeasca în anul 2008 și 2009
Informații 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
-	 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/

Judecătoria basarabească
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile 
sunt completate cu unele informații de interes public despre activitatea 
Judecătoriei Basarabeasca. Uneori lipsește coerența între denumirea 
meniului și conținutul acestuia, iar în unele meniuri ale paginii web nu 
este plasată nici o informație de interes public. Astfel, în meniul Arhiva, 
Noutăți și Orarul ședințelor de judecată nu se conține nici o informație 
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.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Basarabeasca dispune de un număr relativ suficient de 
echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În 
tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de 
unități de echipament existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de 
echipament

Numărul de unități Necesități

Computere 15 4
Copiator mare 2 -
Imprimantă 14 1

Server 1 -
Scaner 4 -
Seturi de înregistrare audio 1 2
Fax 1 -
Culer OM 2 -
Frigidere 6 -
Condiționere 4 -
Telefoane 8 -
Mașină de francat - 1

Sursa: Judecătoria Basarabeasca

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Basarabeasca 
se confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor și 
viteza redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Basarabeasca nu folosesc sistemul de 
înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Basarabeasca sunt 
necesare: 4 computere, 1 imprimantă, 1 mașină de francat, 2 se-
turi de echipament de înregistrare audio pentru 2 săli de ședințe.

•	 La Judecătoria Basarabeasca este utilizat sistemul de management 
al conținutului paginii web. În cîteva meniuri ale paginii web nu 
este plasată nici o informație de interes public și nu există coerență 
între denumirea meniului și informația plasată.

Recomandări

•	 Procurarea scanerului și instituirea practicilor de scanare a docu-
mentelor din dosar de către specialiștii din cancelarie. 

•	 Procurarea numărului necesar de seturi de echipament și program 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Eliminarea deficiențelor tehnice pentru a asigura utilizarea 
programului și echipamentului de înregistrare audio. 

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
în toate sălile de ședințe.

•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informație de inte-
res public și actualizarea permanentă a acesteia.

•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea 
meniului.

•	 Asigurarea uniformității designului, fontului și culorilor folosite pe 
pagina web. 

foto 13. Sala de ședințe
foto 14. Inscripția pe ușa sălii de ședință

14
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Basarabeasca este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Basarabeasca a scăzut din 2009 de la 2540 dosare 
la 1708 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
2427 dosare în anul 2009 la 1578 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Basarabeasca s-a micșorat de la 
605 dosare în anul 2009 la 563 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1000 dosare în anul 2009 la 
202 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Basarabeasca relevă o creștere a restanței de la 113 dosare restante în 
2009 la 130 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Judecătoria Basarabeasca a scăzut de la 
95,6% în anul 2009 la 92,4% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BASARABEASCA
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Basarabeasca se constituie din cancelarie, arhivă și alte subdiviziuni. Cancelaria și arhiva 
asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, 
precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Basarabeasca se află la etajul 1. În cancelarie activează 2 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă 
informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Basarabeasca utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite
 de cancelaria Judecătoriei Basarabeasca

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul de intrare a corespondenței

2.	 Registrul de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul de ieșire a corespondenței recomandate
4.	 Registrul de expediere a dosarelor civile și penale
5.	 Registrul de evidență a literaturii
6.	 Registrul alfabetic de evidență a demersurilor executorilor judecătorești
7.	 Registrele de evidență a dosarelor repartizate spre examinare judecătorilor 
8.	 Registrul de transmiterea dosarelor spre executare
9.	 Registrul citațiilor recomandate
10.	Registrul citațiilor simple

Civil 1.	 Registrul dosarelor civile
2.	 Alfabetul dosarelor civile
3.	 Fișa alfabetică a dosarelor de contencios administrativ
4.	 Registrul de evidență a demersurilor executorilor judecătorești
5.	 Registrul de evidență a dosarelor de contencios administrativ
6.	 Registrul de evidență a cauzelor civile transmise judecătorului pentru 

judecare în prima instanță
7.	 Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul dosarelor penale
2.	 Alfabetul dosarelor penale
3.	 Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea față de bănuit a 

măsurii preventive
4.	 Registrul de evidentă a demersurilor privind prelungirea duratei arestării 

preventive
5.	 Registrul de evidență a plîngerilor împotriva acțiunilor organului de 

urmărire penală
6.	 Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a 

hotărîrilor judecătorești
7.	 Registrul alfabetic a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești
8.	 Registrul de evidență a cauzelor penale (contravenționale) transmise 

judecătorului pentru judecare în prima instanță
9.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul cauzelor administrative
2.	 Fișa alfabetică a dosarelor contravenționale
3.	 Registrul de evidență a plîngerilor în cauzele contravenționale
4.	 Registrul alfabetic al plîngerilor în cauzele contravenționale
5.	 Registrul indicele 26
6.	 Indicele alfabetic 26

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Basarabeasca

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și în format electronic. Aceeași 
informație este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul 
înregistrării unei cereri de chemare în judecată.

Tabel 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,
Alfabetul dosarelor civile, Registrul de evidență a dosa-
relor repartizate spre examinare judecătorilor,  Registrul 
dosarelor civile,  Registrul de evidență a cauzelor civile 
transmise judecătorului pentru judecare în prima instanță

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,  Registrul dosarelor 
civile, Registrul de evidență a cauzelor civile transmise 
judecătorului pentru judecare în prima instanță

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Alfabetul dosarelor civile, Registrul de evidență a 
dosarelor repartizate spre examinare judecătorilor

Datele de contact ale 
pîrîtului

PIGD Fișa acțiunilor Alfabetul dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Alfabetul dosarelor civile, Registrul de evidență a 
dosarelor repartizate spre examinare judecătorilor,  
Registrul dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile transmise 
judecătorului pentru judecare în prima instanță 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Basarabeasca

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune3. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Arhiva dispune de trei spații, care sunt amplasate la etajul 1 și în subsol. 
Încăperile de la etajul 1 sunt dotate cu sistem de ventilare, rafturile 
sunt confecționate din metal. În spațiul pentru arhivă de la etajul 1 sunt 
păstrate separat dosarele penale și civile, iar în încăperea din subsol nu se 
păstrează dosare din cauza umidității excesive. Spațiul pentru arhivă de la 
etajul 1 este suficient și bine organizat. Securitatea arhivei este asigurată 
de poliția judiciară de la intrarea în instanță.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Basarabeasca a 
scăzut în perioada 2009-2011 cu 32,8%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Basarabeasca a 
scăzut în perioada 2009-2011 cu 35,0%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Basarabeasca 
în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 42 dosare, al dosarelor 
penale a scăzut cu 21 dosare, iar al dosarelor contravenţionale a 
scăzut cu 798 dosare.

•	 Restanţa dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  17 
dosare.

•	 Rata de soluţionare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 3,2%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile 
prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format 
electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune.

foto 15. Arhiva
foto 16. Registre din cancelarie

16

15
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Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, cu 
excepția judecătorilor, constituie 17,5 unități de personal. La Judecătoria 
Basarabeasca nu există un specialist în resurse umane, managementul re-
surselor umane fiind realizat de președintele Judecătoriei Basarabeasca. 
În prezent, contabilul este responsabil pentru întocmirea și evidența docu-
mentelor cu privire la personal, întocmirea dosarelor personale, comple-
tarea păstrarea și evidența carnetelor de muncă.

La Judecătoria Basarabeasca este vacantă funcția specialistului pentru re-
lațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești 
în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a infor-
ma instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității 
în condițiile legii. Totodată, președintele a menționat că atribuțiile specia-
listului relații cu publicul sunt exercitate de specialiștii din cancelarie.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009. 
Proceduri de recrutare a personalului nu au fost desfășurate de doi ani. În 
instanță nu sunt probleme cu fluxul de cadre.

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an. Aces-
tea contribuie la clarificarea cerințelor față de personalul instanței și ac-
tivarea lor în condiții transparente. Judecătoria Basarabeasca dispune de 
fișe de post pentru funcțiile de șef secție cancelarie, consultant, contabil 
șef, grefier.

Tabel 7. Numărul curent de angajați ai Judecătoriei Basarabeasca

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Președinte 1 -
2. Judecător 2 -
3. Judecător de instrucție  1 -
4. Consilier al președintelui  1 -
5. Contabil-șef 1 -
6. Consultant 1 -
7. Grefier 4 -

8. Traducător 1 -
9. Şef cancelarie 1 -
10. Specialist 1 -
11. Specialist coordonator 1 1
12. Arhivar 1 -
13. Curier 0,5 -
14. Şofer 1 -
15. Îngrijitor de încăperi 0,5 -
16. Paznic 3 -
17. Curățător teritoriu 0,5 -

TOTAL 21,5 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Basarabeasca

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Basarabeasca au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative  Judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Basarabeasca pot fi menționate: Monitorul 
Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Gazeta de Sud.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că președintele instanței și jude-
cătorii organizează cursuri de instruire a grefierilor, specialiștilor cancela-
rie și a specialistului arhivă. Domeniile de instruire variază de la analiza 
particularităților de aplicare a legislației pînă la studierea sistemului infor-
mațional judiciar și aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și 
civilă.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Basarabeasca 
este realizat de președintele instanței și contabil.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 În cadrul instanței au fost aprobate și sunt utilizate fișele de 

post pentru personalul angajat.
•	 În instanță sunt organizate cursuri de instruire a grefierilor, 

specialiștilor cancelarie și a specialistului arhivă. Domeniile de 
instruire variază de la analiza particularităților de aplicare a 
legislației pînă la studierea sistemului informațional judiciar 
și aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea aces-
tuia.

IV. RESURSE UMANE
Judecătoria basarabească
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La Judecătoria Basarabeasca nu este un ghișeu de informații la intrare. 
Toate solicitările cetățenilor sunt soluționate de specialiștii din cancelarie. 
Funcția specialistului pentru relații cu publicul este vacantă. Pe ușile 
birourilor judecătorilor sunt indicatoarele clare cu numele acestora și 
avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis.

La intrare în clădire nu există un panou de informații. Listele ședințelor 
de judecată sunt plasate pe ușa de la intrare în instanță. Președintele a 
menționat că panoul de informații va fi amplasat pe peretele din holul 
instanței după finisarea lucrărilor de renovare. În prezent, de direcționarea 
justițiabililor prin instanță este responsabil paznicul de la intrarea în 
instanță.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Basarabeasca pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în 
aceeași zi sau cel tîrziu a doua zi. În acest scop, se depune o cerere la 
cancelarie. Specialiștii din cancelarie, înregistrează cererea în Registrul 
de intrare a corespondenței și îi atribuie un număr de intrare. Ulterior, 
cererea se transmite președintelui, care o avizează și numește persoana 
responsabilă de executare.

Concluzii

•	 Sunt plasați indicatori clari de direcționare a justițiabililor spre 
cancelarie, arhivă și sălile de ședințe.

•	 Nu există panou de informații pentru public.
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 

președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Procurarea și plasarea panoului de informații la etajul 1.
•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public.
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 

președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea 
copiilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

17

20

foto 17. Spațiu public
foto 18. Spațiu pentru poliția 

judiciară
foto 19. Semne de direcționare a 

justițiabililor 
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foto 20. Panou informativ
foto 21. Inscripția pe ușa biroului  

unui judecător
foto 22. Programul de lucru al 

Judecătoriei
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecătoria 
Basarabeasca elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele 
pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt 
stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Basarabeasca este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Basarabeasca a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,1 milioane lei 
în 2010 la circa 1,4 milioane lei planificați pentru anul 2012. 

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a înregistrat o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind de 70%. Creșterea se datorează preponderent procurării 
unui automobil. La fel, s-au majorat cheltuielile pentru servicii comunale 
cu 18%. În ce privește cheltuielile de personal, acestea au avut o creștere 
de 5%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o reducere de 30% 
față de anul 2011. Aceasta se datorează lipsei mijloacelor financiare destinate 
procurării mijloacelor fixe. Cu toate acestea, pentru unele categorii de cheltu-
ieli au fost planificate mijloace financiare în creștere. Astfel, pentru serviciile 
comunale s-au planificat de 2,5 ori mai multe mijloace financiare față de anul 
precedent. O analiză mai minuțioasă scoate la evidență faptul că în anul 2012, 
pentru plata gazelor naturale s-au planificat de 5,2 mai multe mijloace financi-
are față de anul 2011. Cu 78% mai mult au fost planificate mijloace financiare 
pentru finanțarea cheltuielilor operaționale și cu 17% cele de personal.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecătoriei 
fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 308,9 mii 
lei la 174 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 44%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o diminuare de 47%. Raportînd 174 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 162,7 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 146,2 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Basarabeasca pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 714,516 751,543 5% 881,500 17%
Reparații 26,600 0 -100% 0 0%
Servicii comunale 42,543 75,844 78% 184,000 143%
Mijloace fixe 57,298 208,525 264% 0 -100%
Investiții capitale 0 750,400 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 308,881 174,041 -44% 310,500 78%

Total 1,149,838 1,960,353 70% 1,376,000 -30%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI
Judecătoria basarabească
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Dacă în anul 2010, din totalul cheltuielilor operaționale, 72% au fost 
utilizate pentru procurarea rechizitelor de birou, materiale și obiecte de 
uz gospodăresc, atunci în anul 2011 pentru procurarea acestor bunuri au 
fost utilizate 57%. Pentru anul 2012, pentru această categorie de cheltuieli 
au fost planificate 71% din totalul cheltuielilor operaționale. 

Cu privire la mijloacele financiare destinate serviciilor de telecomunicație 
și de poștă, în anul 2010, acestea au constituit 13% din totalul cheltuielilor 
operaționale. În anul 2011, cota acestora s-a mărit cu un punct procentual, 
înregistrînd 14%. În anul 2012, volumul mijloacelor financiare destinate 
serviciilor de telecomunicație și de poștă au fost planificate în proporție 
de10%.

Pentru acoperirii serviciilor de transport, pe parcursul anilor 2010-2011, au 
fost direcționate 5% și respectiv 6% din totalul cheltuielilor operaționale. 
Pentru anul 2012, pentru această categorie de servicii sunt planificate 
mijloace financiare în volum de 5% din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție practic identică. Astfel, dacă în anul 2010 numărul 
de dosare examinate a fost de 1571, atunci în anul 2011 a fost de 1578 
dosare examinate.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 197 lei, pe cînd în anul 2011 – 110 lei (vezi graficul de 
mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Basarabeasca

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Basarabeasca a reușit să examineze un număr similar de 
dosare. Probabil reducerea cheltuielilor operaționale a influențat costul 
mediu operațional per dosar examinat.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA bASARAbeASCA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 110 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu
 per dosar examinat pentru Judecătoria Basarabeasca 
vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Basarabeasca a fost mai mare aproximativ de două ori față de 
costul mediu ponderat per dosar examinat la nivel de țară.

Judecătoria basarabească
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Basarabeasca evidența contabilă se duce manual. 
Probabil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat 
o aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Consilierul. 
Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul responsabil ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor 
economii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri 
diferite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele 
ar fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare 
comparativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. 
În plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare 
ar fi de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea 
pieselor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Basarabeasca 
a reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze un nu-
măr practic identic de dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, 
finanțarea cheltuielilor operaționale nu este corelată cu numărul 
de dosare examinate, instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă esențială în to-
talul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria basarabească
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JUDECĂTORIA 
BRICENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Briceni, amplasată în orașul Briceni, deservește 81 600 
locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul Briceni con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 5 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 24 persoane. La Judecătoria 
Briceni nu există un specialist în resurse umane, managementul re-
surselor umane fiind realizat de președinte și consilierul președinte-
lui. Instanța beneficiază de un specialist relații cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-a 
majorat față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat s-a redus față de anul precedent și a fost inferior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Briceni a fost construită în 1961. Clădirea este situată 
pe una din străzile principale, în centrul orașului, amplasarea fiind 
convenabilă pentru accesul publicului.

Clădirea în care se află Judecătoria Briceni are suprafața de 805,76 
m2, este împărțită în 2 etaje și un subsol. Fațada clădirii, sistemul de 
electricitate, sistemul de încălzire, sistemul de canalizare și spațiul 
pentru arhivă au fost renovate integral. 

Angajații Judecătoriei Briceni folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2011. Viteza redusă de funcționare a PIGD a fost 
menționată de către angajații Judecătoriei Briceni drept domeniu 
problematic ce ține de utilizarea PIGD.  

or. Briceni, str. Independenței 5

Data vizitei: 18 iunie 2012

Lipsa unui număr de săli de ședințe proporțional cu numărul exis-
tent de judecători este cea mai stringentă problemă pentru această 
instanță.

Angajații Judecătoriei Briceni înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 2 săli de ședințe, unde este instalat echipamentul 
de înregistrare audio. Totodată, în timpul vizitei de documentare s-a 
menționat că nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor în să-
lile de ședințe, dat fiind numărul de 3 săli la 6 judecători care la mo-
ment activează în judecătorie. Lipsa instruirilor, dar și prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării audio a 
ședințelor de judecată.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Briceni continuă să țină un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Briceni a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 2764 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a crescut în aceeași perioadă cu 2621 dosare, rata de soluți-
onare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 96,4%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor judecătorilor, care au fost recent schimbate, nu sunt indi-
catoare cu numele acestora și nici avertismentul că accesul în biroul 
judecătorului este interzis. Pe ușile vechi există indicatoare clare cu 
numele judecătorilor, însă lipsește informația cu privire la avertis-
mentul că accesul în biroul judecătorului este interzis. 

Judecătoria Briceni actualizează periodic pagina web a instanței, 
unele meniuri fiind completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, uneori fie lipsește informația din meniu, fie formata-
rea acesteia este necorespunzătoare.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Pereții exteriori sunt din piatră, cu finisaj de tencuială și sunt într-o stare variabilă. 
În 2008 fațada principală a fost renovată și vopsită. Faţadele laterale şi cea din spate 
trebuie reparate.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea centralizată cu apă este permanentă și are o presiune acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 1 Starea rețelei de electricitate este apreciată ca foarte bună. În anul 2010 a sistemul de 
electricitate a fost înlocuit integral.

Sistem de canalizare 1 Sistemul centralizat de canalizare. În anul 2011 sistemul de canalizare a fost înlocuit 
integral.

Sistem de încălzire 1 Sistemul de încălzire pe bază de gaz natural a fost renovat integral în 2011, totodată, 
fiind schimbate țevile care conduc agentul termic. Au fost procurate două cazane noi.
 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Acoperișul este în stare satisfăcătoare, pe alocuri sunt scurgeri. Jumătate din clădire 
este acoperită cu plăci din azbest care trebuie înlocuite. Partea mai nouă a clădirii este 
acoperită cu plăci din metal care sunt în stare bună. În 2006 au fost efectuate lucrări 
de reparație.

Interior 4 Spațiile de oficiu necesită reparație capitală.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei Briceni
foto 2. Fațada exterioară
foto 3. Fațada exterioară

2

3

foto 4. Holul instanței
foto 5. Tavanul
foto 6. Spațiu de oficiu

6

5

Judecătoria briceni
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Briceni în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Briceni are o suprafață de 805,76 m², cu 2 nivele și 
un subsol. Sunt 18 spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. 

Judecătoria Briceni beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 unități 
de paznici, pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții și în 
zilele de odihnă.

Judecătoria Briceni dispune de un sistem de canalizare și apeduct centra-
lizat, care a fost renovat integral în 2011. Au fost întreprinse lucrări de re-
parație parțială a fațadei exterioare. Acoperișul nu a fost reparat. În 2011 
a fost instalat sistemul de încălzire, au fost procurate 2 cazane noi.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare nesatisfăcătoare, 
acestea necesită renovare integrală. Lucrări de renovare generală a 
interioarelor etajului 1 nu au fost efectuate din 2008, din lipsa mijloacelor 
financiare, însă, lucrările sunt planificate pentru anul viitor. În 2007 au 
fost instalate tavane suspendate și corpuri de iluminat noi. În 2011 au 
fost efectuate lucrări de renovare parțială a coridorului de la etajul 1 și 
a spațiului pentru arhivă. În celelalte spații finisajele interioare sunt cele 
inițiale și se află într-o stare proastă. Linoleumul este foarte deteriorat în 
unele încăperi, iar tapetele se dezlipesc. Veceul de la etajul 1 este în stare 
bună, fiind renovat integral în 2011.

La etajul 2 unele birouri ale judecătorilor au fost renovate parțial în 2011. 
În toate birourile au fost instalate ferestre noi în 2007. Pereții au fost vop-
siți din nou, iar corpurile de iluminat schimbate. În unele birouri au fost 
procurate sisteme de aer condiționat. Toate celelalte încăperi de la etajul 
2 necesită lucrări de reparație. Finisajul interioarelor sălilor de ședințe, de 
asemenea, urmează a fi renovat. Un WC se află în curte și este comun cu 
cel pentru justițiabili.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Briceni este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că nu există un spațiu 
pentru deținuți. Deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin ușa din spate 
a instanței, direct din comisariatul de poliție. Sala care este destinată 
pentru examinarea cauzelor penale are intrare separată pentru aducerea 
deținuților și un spațiu separat pentru aceștia. Instanța dispune de 3 săli 
de ședințe în care își desfășoară activitatea 6 judecători. 2 săli au fost 
renovate integral în 2011 și sunt dotate cu sisteme de aer condiționat.

Serverul instanței este amplasat în spațiul pentru arhivă. Sistem de venti-
lare nu există.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 8 priorități în lucrările de reparație capitală. 5 din aceste 8 recoman-
dări au fost deja realizate. Trei nu au fost realizate, dar este planificată 
realizarea acestora pentru anul viitor.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de 
realizare 

– anul 2012
Examinarea oscilațiilor temeliei și lucrări posibile de remedi-
ere pentru a împiedica deteriorarea în continuare a clădirii.

Nerealizat

Mutarea executorilor judecătorești într-o clădire separată 
adecvată.

Realizat

Reamplasarea cancelariei și crearea unei recepții la etajul I Realizat
Renovarea și reconfigurarea interiorului pentru a mări 
spațiul sălii de ședințe

Nerealizat  

Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică, a 
instalațiilor electrice și a corpurilor de iluminat.

Realizat

Repararea sistemului de alimentare cu apă și a țevilor de 
canalizare

Realizat

Repararea cazangeriei și a sistemului de încălzire Realizat
Instalarea sistemului de aer condiționat în spațiul unde este 
instalat serverul pentru rețeaua locală de calculatoare LAN

Nerealizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 Majoritatea încăperilor din clădirea Judecătoriei Briceni necesită 
lucrări de reparație capitală.

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Briceni au fost realizate 
o mare parte din lucrările de renovare recomandate în Raportul 
privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 62% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, iar 38% nu au fost realizate.

Recomandări

•	 Examinarea oscilațiilor temeliei și lucrări posibile de remediere 
pentru a împiedica deteriorarea în continuare a clădirii. 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere.
•	 Instalarea sistemului de ventilare în arhivă.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Renovarea finisajului podelelor în holurile de la etajul 1 și 2.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat.
•	 Schimbarea ușilor vechi.
•	 Pavarea spațiului din jurul instanței. 
•	 Crearea sălilor de ședințe noi.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru server și asigurarea acestuia cu 

sistem de aer condiționat.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți în subsol.
•	 Renovarea finisajelor interioare unde este necesar.
•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii.
•	 Mutarea biroului specialistului relații cu publicul la intrarea în 

instanță.
•	 Crearea unui spațiu la intrare în instanță pentru poliția judiciară.
•	 Reamenajarea camerei pentru corpurile delicte și păstrarea 

locației acesteia în subsol.

foto 7. Scările publice
foto 8. Spațiul public
foto 9. Cazangeria

8
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt De geStIOnARe A 
DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Briceni utilizează versiunea 2 a PIGD, care a fost in-
stalată în instanță în 2011. 

Președintele instanței repartizează dosarele în mod manual și doar recu-
zările sunt repartizate aleatoriu de PIGD, deoarece așa a fost setat inițial 
meniul de repartizare a cauzelor. S-a constatat că în instanță nu este o 
persoană responsabilă de gestionarea PIGD. Angajații Judecătoriei Briceni 
nu se folosesc de toate opțiunile versiunii 2, din motivul că nu cunosc cum 
să le folosească. Alte probleme care au fost menționate țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de erori în PIGD și viteza de navigare 
foarte redusă. Mai mult, s-a menționat că, plasarea hotărîrilor și stabilirea 
ședințelor de judecată consumă foarte mult timp și creează blocarea tutu-
ror ferestrelor deschise în calculator.

Utilizarea PIGD presupune scanarea documentelor din dosarul pe suport 
de hîrtie și crearea dosarelor electronice. Angajații judecătoriei nu scanea-
ză documentele din dosar, deoarece scanerul nu este funcțional și nu se 
păstrează în cancelarie, ci în biroul specialistului coordonator. 

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin PIGD 
se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

La Judecătoria Briceni nu este un specialist în tehnologii informaționale. 
Problemele apărute sunt soluționate de CTS. Potrivit celor menționate de 
angajații Judecătoriei Briceni, serviciile prestate de CTS sunt calitative. Ter-
menii de prestare a serviciilor sunt rezonabili.  Gradul general de satisfac-
ție a Judecătoriei Briceni de serviciile prestate de CTS în 2012 este apreciat 
la nivelul de 5 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Briceni

N/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instațele de judecată
2. Înlăturarea erorilor de program.
3. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD

Sursa:  Președintele Judecătoriei Briceni

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Briceni dispune de 3 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament și programul de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. Sălile de ședințe de la etajul 1, care au fost renovate în 2011, 
dispun de camere de deliberare. Toate ședințele care au loc în sălile de 
ședințe sunt înregistrate audio (cu excepția unor rare cazuri cînd echipa-
mentul se defectează). În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu 
toate ședințele pot avea loc în săli, dat fiind numărul de 6 judecători care 
la moment activează în instanță și doar 3 săli de ședințe. Înregistrările au-
dio se păstrează pe serverul instanței. 

Echipamentul de înregistrare audio a instanței este funcțional, dificultățile 
în aplicarea acestuia sunt mai mult de ordin tehnic. Totodată, președintele 
a menționat că indiferent de solicitările parvenite din partea participanți-
lor la proces privind înregistrarea ședințelor audio, toate ședințele desfă-
șurate în sălile unde este echipament, sunt înregistrate audio.

Pe parcursul întregii perioade de utilizare a programului și echipamentului 
de înregistrare audio au fost înregistrate 2-3 solicitări din partea justițiabi-
lilor privind înregistrarea ședințelor de judecată.

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. Dat fiind faptul că nu toate ședințele sunt înregistrate 
audio, grefierii sunt în imposibilitatea de a asigura plenitudinea tuturor 
proceselor-verbale prin folosirea înregistrărilor.

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei Bri-
ceni țin de numărul insuficient de săli de ședință, numărul insuficient de 
echipament audio și legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe 
suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor instruite în domeniu.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Sala de ședință 
foto 11. Inscripția de pe ușa unei săli de ședință

11

10
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI bRICenI

Judecătoria Briceni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Judecătoria Briceni de specialistul coordonator în măsura în care informația urmează a fi actualizată. 
Specialistul coordonator exercită atribuțiile de asigurare a mentenanței paginii web a instanței. S-a menționat că 
deseori pagina nu este funcțională.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Briceni și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Briceni

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

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

Competența -	 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 relații cu publicul -	 Informaţie generală despre funcţiile specialistului relaţii cu publicul
-	 Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Briceni

Comunicate de presă Nu conține nici o informație
Noutăți Linkul Posturi vacante, care nu conține nici o informație
Arhiva -	 Poză care nu poate fi vizualizată

-	 Descrierea funcţionalităţii arhivei
-	 Date despre programul de activitate a arhivei

Organizare Organigrama
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
Informații statistice Nu conține nici o informație
Informații 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 administrației publice locale

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate cu unele 
informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Briceni. Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii 
web nu este plasată nici o informație de interes public și uneori informația nu este aranjată coerent pe pagină. În 
meniul Linkuri utile linkurile prezentate trebuie să fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. În meniul Competența 
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 informație comprehensivă de interes public 
și actualizarea permanentă a acesteia. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Briceni dispune de un număr insuficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 22 38
Imprimante 6 20
Scanner GET 2 (nefuncționale) 6
Fax 2 3
Seturi de înregistrare audio 3 3
UPS 1 38
Server 1
Condiționere 6 15
Copiator 3, doar 1 este funcțional 4
Culere pentru apă OM - 5
Echipament pentru sala de teleconferințe - 1
Monitor Electronic - 1
TV-DVD - 5
Stabilizator - 2

Sursa: Judecătoria Briceni

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Briceni se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, generarea de erori și viteza redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Briceni folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Briceni sunt necesare: 38 computere, 38 UPS, 20 imprimante, 6 

scanere, 4 copiatoare, 3 faxuri, 2 stabilizatoare și 3 seturi de echipament de înregistrare audio pentru sălile 
de ședințe incluse în proiectul de renovare a judecătoriei. 

•	 Judecătoria Briceni utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Cu toate acestea, în multe 
meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație de interes public și în unele meniuri informația nu 
este aranjată coerent pe pagină.

Recomandări

•	 Procurarea scaunelor și instituirea practicii de scanare a documentelor.
•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Desfăşurarea tuturor şedinţelor de judecată în sălile de şedinţă prin instituirea practicilor eficiente de 

planificare a graficului şedinţelor de examinare a cauzelor.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3. 
•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informație de interes public și ajustarea ei permanentă.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru server și asigurarea acestuia cu sistem de aer condiționat.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Briceni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Briceni a crescut din 2009 de la 3857 dosare la 
6621 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului
 de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a crescut de la 3761 
dosare în anul 2009 la 6382 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Briceni s-a mărit de la 859 do-
sare în anul 2009 la 1236 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat, iar cel al dosarelor con-
travenționale s-a redus de la 1531 dosare în anul 2009 la 268 dosare în 
anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Briceni relevă o creștere a restanței de la 96 dosare restante în 2009 la 239 
dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Briceni a scăzut de la 97,5% în 
anul 2009 la 96,4% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Briceni se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței. 

Cancelaria Judecătoriei Briceni se află la etajul 1. În cancelarie activează 
3 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea 
documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport 
de hîrtie.

Cancelaria Judecătoriei Briceni utilizează în activitatea sa următoarele re-
gistre:  

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI BRICENI
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Briceni

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul unic de intrare a corespondenței

2.	 Registrul unic de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul de expediere a scrisorilor recomandate
4.	 Registrul de expediere a corespondenței simple
5.	 Registrul de evidență a materialelor și dosarelor transmise prin curier

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile(unde se includ și demersurile executorilor 
judecătorești)

2.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile în procedurile ordonanțiale
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor de contencios administrativ
5.	 Registrul de evidență a demersurilor privind aplicare interdicției de a părăsi țara

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registrul alfabetic al materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești și pentru înregistrarea dosarelor în ordine de recurs
3.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
4.	 Registrul privind spitalizarea forțată și tratamentul forțat aplicat față de persoane
5.	 La dosarele cu indicii 10-16 se completează numai fișele care sunt păstrate și 

duse de către judecătorul de instrucție
Contravențional 1.	 Registrul alfabetic al plîngerilor împotriva hotărîrilor organelor extrajudiciare în 

cauze contravenționale
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor administrative

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Briceni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Briceni 

Reieșind din cele expuse mau sus, se poate conchide că cancelaria ține un număr de registre care nu este conform 
numărului de registre prevăzut în ultimele modificări la Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Briceni este amplasată la etajul 1. Arhiva este împărțită în două încăperi: în prima încăpere sunt 
depozitate dosarele (spațiu fără ventilare, aglomerat, rafturile sunt din lemn cu carcasa din metal), iar în cea de-a 
doua încăpere din subsol sunt păstrate corpurile delicte și dosarele mai vechi (este un spațiu provizoriu într-o stare 
nesatisfăcătoare, care necesită renovare). Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Briceni a crescut în perioada 2009-2011 cu 71,7%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Briceni a crescut în perioada 2009-2011 cu 69,7%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Briceni în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 377 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 43 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 1263 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  143 dosare. 
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 1,1%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune. 

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

•	 Reconfigurarea spațiului pentru arhivă, în sensul lărgirii acestuia.
•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere. 
•	 Asigurarea cu sistem de ventilare a spațiului 

pentru arhivă.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

foto 12. Cancelaria
foto 13. Arhiva

12 13

Judecătoria briceni



243

La Judecătoria Briceni activează 6 judecători (conform schemei de înca-
drare  aprobate). Numărul de angajați, cu excepția judecătorilor, consti-
tuie 24 persoane. 

La Judecătoria Briceni nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor este realizat, în practică, de către președinte și consi-
lierul președintelui. În special, consilierul președintelui este responsabil 
pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, întoc-
mirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evidența carnetelor 
de muncă.

La Judecătoria Briceni activează un specialistul coordonator pentru relați-
ile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Proceduri interne de recrutare a personalului nu au fost aplicate de cîțiva 
ani. Instanța nu are probleme cu fluxul de cadre. Angajări în ultimii ani nu 
au fost efectuate. În cazul cînd persoanele sunt angajate, prin concurs, 
acesta se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu pri-
vire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 201 din 2009.

Judecătoria Briceni dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, specialist al cancelariei, șef secție cancelarie, consultant, 
contabil șef, grefier, translator, specialist coordonator.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Briceni

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Președinte 1 -
2. Vicepreședinte 1 -
3. Judecător 3 -
4. Judecător de instrucție  1 -
5. Consilier al președintelui  1 -
6. Contabil-șef 1 -
7. Consultant 2 -
8. Grefier 6 1
9. Traducător 1 -

10. Şef cancelarie 1 -
11. Specialist 2 -
12. Specialist coordonator 1 -

13. Şef arhivă 1 -
14. Arhivar 1 -
15. Curier 1 -
16. Şofer 1 -
17. Paznic 3
18. Operator în sala cu cazane 1
19. Îngrijitor încăperi 2

TOTAL 30 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Briceni 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii din cadrul Judecătoriei Briceni au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt insuficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
folosesc  baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, precum 
și de bază de date legislativă privată Moldlex. Din publicațiile la care este 
abonată Judecătoria Briceni pot fi menționate: Monitorul Oficial, Dreptul, 
Contabilitate și audit, Meleag Natal.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
Curtea de Apel Bălți, cu doi ani în urmă, în utilizarea PIGD. Președintele a 
menționat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefie-
rilor, în partea ce ține de actele și acțiunile pe care aceștia urmează să le 
îndeplinească în vederea exercitării funcției, cum sunt întocmirea proce-
sului-verbal al ședinței de judecată și lucrul cu PIGD și Femida.

Pentru specialiștii cancelariei s-a solicitat organizarea seminarelor în do-
meniul aplicării Instrucțiunii.

Contabilul și consilierul au solicitat organizarea seminarelor specializate 
pentru instanțele de judecată în domeniul planificării bugetului și achizi-
țiilor publice.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Briceni este 
realizat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul, care 
cumulează funcția de consultant. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Este necesar organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, 

specialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile 
de instruire variază de la analiza particularităților de aplicare a 
legislației pînă la studierea sistemului informațional judiciar și 
aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale co-

laboratorilor Judecătoriei Briceni în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria briceni
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La Judecătoria Briceni este un ghișeu de informații la intrare în clădire. 
Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la etajul 
2. Indicatoare care ar direcționa publicul spre biroul respectiv nu sunt. 
Pe ușile birourilor judecătorilor, care au fost recent schimbate, nu sunt 
indicatoare cu numele acestora, iar pe ușile vechi există indicatoare clare 
cu numele judecătorilor, însă lipsește informația cu privire la avertismentul 
că accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Briceni
-	 Informaţii cu privire la amplasarea cancelariei, arhivei, consultan-

tului şi a judecătorilor
-	 Lista şedinţelor de judecată
-	 Hotărîrea Guvernului nr. 181 din 19.02.2007 cu privire la unele 

măsuri suplimentare de reglementare a circulaţiei armelor de foc 
şi muniţiilor

-	 Linia fierbinte anti-corupţie.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Briceni pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, con-
form programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în aceeași 
zi sau cel tîrziu a doua zi. În acest scop, se depune o cerere la cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie transmit cererea la președintele Judecătoriei 
Briceni spre avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care a depus ce-
rerea urmează să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, 
persoana se prezintă la cancelarie sau, după caz, la arhivar pentru a putea 
primi copia de pe hotărîre. 

Concluzii

•	 Există un ghișeu de informații pentru public la intrarea în instanță.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare a justițiabililor spre biroul 

specialistului relații cu publicul, cancelarie, arhivă sau sălile de șe-
dințe. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță con-
ține informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor 
să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor. 
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea pre-

ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panou informativ
foto 15. Indicator pe ușa unui  birou
foto 16. Indicator pe ușa unui  birou

16
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Briceni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Briceni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Briceni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,3 milioane lei în 
2010 la circa 1,6 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 81% față de anul 2011. Creșterea 
se datorează în special mijloacelor financiare destinate reparațiilor și pro-
curării unui automobil. La fel, instanța a beneficiat de mijloace financiare 
suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor operaționale (30%). 

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Briceni a fost planificat cu o 
diminuare de 29% față de anul 2011. Pentru acest an nu au fost planificate 
mijloace financiare pentru procurarea mijloacelor fixe precum și au fost 
diminuate cheltuielile pentru reparații cu 91%. Pentru restul grupelor de 
cheltuieli (excepție fiind investițiile capitale) au fost planificate mijloace 
financiare suplimentare, inclusiv și de personal.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa70% din bugetul total al judecăto-
riei fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este reglemen-
tată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica 
salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul 
nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 132,7,6 mii lei la 173,2 
mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 30%), atunci în valori reale, ținînd 
cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat o creștere 
de 22%. Raportînd 173,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 161,8mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au majorat cu 29,1 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Briceni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,042,370 1,100,880 6% 1,258,000 14%
Reparații 35,000 639,093 1726% 55,100 -91%
Servicii comunale 65,000 79,774 23% 99,000 24%
Mijloace fixe 0 310,599 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 132,743 173,179 30% 233,600 35%

Total 1,275,113 2,303,525 81% 1,645,700 -29%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria briceni
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că raportul cheltuielilor pentru rechizite de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc la cheltuielile totale operaționale 
este constantă pe parcursul anilor 2010-2012. În ce privește cheltuieli-
le pentru servicii de telecomunicație și poștă, ponderea acestora în to-
talul cheltuielilor operaționale se află într-o diminuare continuă. În anul 
2010 ponderea acestei sub-categorii a fost de 38% în totalul cheltuielilor 
operaționale, pe cînd pentru anul 2012, aceasta a fost planificată avînd o 
pondere de 28%. Tot o evoluție descrescătoare o are și ponderea cheltu-
ielilor pentru servicii de transport. Numai că în anul 2011, aceasta a fost în 
creștere, deținînd 21% din totalul cheltuielilor operaționale, după care s-e 
diminuează pînă la 17%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin numărul 
de dosare examinate. În anul 2011 numărul acestora practic s-a dublat de 
la 3438 la 6382 dosare examinate.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 39 lei, pe cînd în anul 2011 – 27 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Briceni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au majorat, costul mediu 
operațional per dosar examinat s-a diminuat. Această micșorare poate fi 
explicată prin faptul că rata de creștere a numărului de dosare examinate 
a fost mai mare față de rata de creștere a cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA bRICenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 27 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Briceni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Briceni a fost inferior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

Judecătoria briceni
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Briceni evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în descreștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria briceni
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JUDECĂTORIA 
CAhUL

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Cahul, amplasată în orașul Cahul, deservește 124.900 
locuitori, dintre care 39.800 – populație din mediul urban și 85.100 
- populație din mediul rural, din cele 55 localități care fac parte din 
raionul Cahul conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organiza-
rea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 8 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 31,5 unități de personal. La Ju-
decătoria Cahul nu există un specialist în resurse umane, manage-
mentul resurselor umane fiind realizat de președinte și consultantul 
instanței. Instanța nu beneficiază de un specialist relații cu publicul, 
atribuțiile acestuia fiind exercitate de specialistul din cancelarie pe 
dosare penale.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. Deși, în 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale în valori nominale au fost în creștere, în va-
lori reale acestea s-au redus. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat s-a redus față de anul precedent și a fost similar 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Cahul are o suprafață de 430 m2, terenul afe-
rent instanței are o suprafață de 0,291 ha, garajul cu 4 boxe - 204 
m2, 2 anexe la clădire  - 54,2 m2. Instanța este construită în 2 nivele 
și un subsol mic. Sunt 24 spații de oficiu, 2 spații publice și 5 săli de 
ședințe. 

În anii 2009-2012 s-au desfășurat lucrări de renovare generală a in-
stanței. Au fost efectuate lucrări de renovare a finisajelor interioare 
de la etajele 1 și 2 ale instanței. Au fost amenajate 5 săli de ședințe, 
însă fără camere de deliberare, din lipsă de spațiu. 

or. Cahul, bd. Victoriei, 8

Data vizitei: 12 iunie 2012

În prezent se efectuează lucrări de renovare a cazangeriei, spațiu-
lui pentru deținuți și a garajelor din curtea instanței. Totodată, va fi 
instalat și un gard în jurul clădirii. Instanța beneficiază de sistem de 
electricitate și încălzire renovate integral.  

Angajații Judecătoriei Cahul folosesc versiunea 3 a PIGD, care a fost 
instalată în mai 2012. Generarea erorilor de program, cunoașterea 
insuficientă a opțiunilor existente în versiunea 3 a PIGD și viteza re-
dusă de funcționare a PIGD au fost menționate de către angajații 
Judecătoriei Cahul drept domenii problematice ce țin de utilizarea 
PIGD.

Angajații Judecătoriei Cahul nu înregistrează audio ședințele care au 
loc în cele 3 săli de ședințe, unde este instalat echipamentul de în-
registrare audio. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că 
nu este posibilă efectuarea înregistrării audio a ședințelor din lipsă 
de echipament pentru toate sălile de ședințe, dat fiind numărul de 
4  seturi la 5 săli și de 5 săli pentru cei 8 judecători care activează la 
moment în instanță. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Cahul continuă să țină un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Cahul a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 637 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a crescut în aceeași perioadă cu 1091 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 82,5%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor și avertismentul 
că accesul în birourile judecătorilor este strict interzis.

Pagina web a Judecătoriei Cahul este actualizată periodic, majori-
tatea meniurilor fiind completate cu informație de interes public. 
Cu toate acestea, în unele meniuri ale paginii web nu este plasată 
nici o informație de interes public, iar în altele trebuie să fie revizuit 
formatul textului plasat.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Pereții exteriori sunt din blocuri de piatră. În 2009-2011 fațada a fost renovată integral.

Alimentare cu apă 2 Apeductul nu este funcțional, dar se planifică pentru a doua jumătate a anului 2012 
instanța să fie asigurată cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 2 Sistemul de electricitate a fost renovat integral în 2009, în prezent sunt mici probleme 
cu siguranțele. 

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare și apeductul nu sunt funcționale. 

Sistem de încălzire 1 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. În 2009 sistemul de încălzire a fost renovat. 
În prezent, sunt efectuate lucrări de renovare generală a spațiului unde este amplasată 
cazangeria.

Sistem anti-incendiu 2 Sunt instalate alarme anti-incendiu, însă nu există hidranți sau lumini semnalizatoare 
pentru evacuare în caz de urgență.

Acoperiș 2 Acoperișul a fost renovat integral în 2009,  fiind acoperit cu țiglă de metal.

Interior 2 Spațiile de birou au fost renovate integral. În oficiile de la etajul 2 trebuie să fie schim-
bată podeaua.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2

5

foto 1. Fațada  Judecătoriei Cahul
foto 2. Spațiu public
foto 3. Scări publice

3

4

foto 4. Sala de ședință
foto 5. Scări de evacuare
foto 6. Fațada exterioară

6
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Cahul în luna iunie 2012. 

Clădirea administrativă a Judecătoriei Cahul are o suprafață de 430 m2, 
terenul aferent are suprafața de 0,291 ha,  garajul cu 4 boxe - suprafața de 
204 m2, 2 anexe la clădire - suprafața totală de 54,2 m2. Clădirea adminis-
trativă este construită în 2 nivele și un subsol. Sunt 24 spații de oficiu, 2 
spații publice și 5 săli de ședințe. 

Judecătoria Cahul beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 unități 
de paznici pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții și în zilele 
de odihnă. Totodată, ei contribuie la direcționarea justițiabililor prin in-
stanță. S-a menționat despre intenția de a instala un sistem de semnaliza-
re și de a se încheia un contract de asistență în domeniu cu Întreprinderea 
de Stat al Serviciului Pază.

Clădirea Judecătoriei Cahul a fost construită în 1954, fiind proiectată 
inițial ca o clădire a administrației sovietice. Începînd cu 2001, clădirea 
funcționează ca judecătorie.

În perioada 2009-2011 la Judecătoria Cahul au fost efectuate lucrări de 
reparație capitală. La momentul evaluării, au fost renovate toate spațiile 
interioare și fațada exterioară.

La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare și ape-
duct centralizat, care a fost renovat integral, dar la moment nu este func-
țional. Sistemul de încălzire și sistemul de electricitate au fost renovate 
integral. 

Arhiva este situată la etajul 2. Mai există un spațiu provizoriu pentru depo-
zitarea dosarelor în subsol, care necesită renovare integrală. Spațiul desi-
nat pentru arhivă are dimensiuni mici, nepotrivite pentru stocarea numă-
rului de dosare examinate la Judecătoria Cahul. Dosarele penale și civile, 
materialele și alte documente se păstrează în arhivă după ani, conform 
numerelor de ordine. 

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare bună. Lucrări de 
renovare a interioarelor etajului 1 au fost efectuate în 2009-2011. A fost 
creat un spațiu pentru WC, dar care urmează să fie conectat la sistemul de 
canalizare centralizat. Toate cablurile și prizele electrice au fost înlocuite și 
au fost instalate corpuri noi de iluminat.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate în 
2009-2011 și sunt în stare bună. Corpurile de iluminat au fost schimbate. 
În majoritatea birourilor au fost instalate sisteme de aer condiționat. WC-
uri pentru justițiabili în interiorul instanței nu sunt, din lipsă de spațiu, dar 
există un WC în curte, care este în stare satisfăcătoare și necesită renovare 
integrală. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Cahul este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Există posibilitatea extinderii clădirii, prin con-
struirea unei anexe la clădirea de bază, în vederea amenajării sălilor de 
ședințe proporțional cu numărul judecătorilor din instanță. Instanța dis-
pune de un spațiu pentru deținuți cu două celule, care nu este funcțional, 
deoarece, la data documentării, acolo se desfășurau lucrări de renovare. 
Nu există o intrare separată pentru aducerea deținuților în sălile de ședin-
țe. Deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin coridorul public, direct de 
la comisariatul de poliție, sau, după caz, din penitenciar. Instanța dispune 
de 5 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 8 judecători, din cele 
9 funcții prevăzute conform statelor de personal. Sălile de ședințe nu au 
camere de deliberare și acces separat de cel pentru justițiabili. Finisajul 
interioarelor sălilor de ședințe existente este în stare foarte bună.

Spațiul pentru server a fost echipat cu sistem de aer condiționat.

Instanța dispune de alarme anti-incendiu, dar nu are lumini semnalizatoa-
re pentru evacuarea în caz de urgență sau duze de stropire.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identificate 
5 priorități în lucrările de reparație capitală. Reieșind din prioritățile în lucrările 
capitale identificate în anul 2009, se poate conchide că acestea au fost realiza-
te în proporție de 100% din numărul total de recomandări propuse.

 Tabelul 1. Realizarea priorităților
 de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea renovării spațiilor interioare și repara-
ția fațadei exterioare și a intrării

Realizat

Instalarea jgheaburilor și burlanelor Realizat
Reparația celulei deținuților Realizat parțial
Îmbunătățirea securității camerei probelor sau 
mutarea lor într-o cameră din interiorul clădirii

Nerealizat

Instalarea sistemului de aer condiționat în spațiul 
unde este instalat serverul pentru rețeaua locală 
de calculatoare LAN

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Cahul au fost realizate toate 
lucrările de renovare recomandate în Raportul privind evaluarea 
infrastructurii.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că acestea au fost realizate în proporție 
de 60% din numărul total de recomandări propuse.

Recomandări

•	 Amenajarea spațiului din subsol pentru necesitățile de spațiu 
existente.

•	 Crearea camerelor de deliberare pentru toate sălile de ședințe.
•	 Schimbarea podelei de la etajul 2.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru WC pentru justițiabili.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru poliția judiciară la intrare în 

instanță.
•	 Reconfigurarea spațiului pentru arhivă în vederea extinderii aces-

tuia.

foto 7. Spațiu pentru arhivă
foto 8. Spațiu public
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Cahul utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În luna 
mai 2012 în instanță a fost instalată versiunea a 3 a PIGD, care cuprinde 
modulul de raportare statistică electronică și unele modificări condiționa-
te de programarea modulului dat. S-a constatat ca angajații judecătoriei 
nu folosesc modulul de raportare statistică din motivul că nu cunosc cum 
se generează rapoartele statistice.

Totodată, s-a menționat că lucrul în PIGD consumă mult timp. Președinte-
le instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosarelor, care la 
moment, este inechitabilă și există diferență considerabilă a sarcinii de lu-
cru pentru fiecare judecător. Alte probleme care au fost menționate țin de 
aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de erori în PIGD și viteza 
de navigare prin diverse meniuri a PIGD foarte lentă. Funcțiile de manager 
în PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui.

Pentru crearea dosarelor electronice, documentele din dosar urmează a 
fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează 
în felul următor: din dosarele civile se scanează toate materiale anexate 
la cererea de chemare în judecată, din dosarele penale se scanează rechi-
zitoriul, borderoul și buletinul de identitate al inculpaților și din dosarele 
contravenționale sunt scanate doar procesele - verbale. La moment, sca-
nerul din cancelaria civilă nu este funcțional și, respectiv, nu sunt scanate 
cererile de chemare în judecată parvenite în instanță.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin PIGD 
se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Cahul, în instanța sunt 
probleme cu siguranțele, astfel, este necesar un stabilizator pentru server, 
care va ameliora situația și va înlătura problemele tehnice existente. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale. Instanța 
a încheiat un contract cu o persoană juridică privind prestarea serviciilor 
în domeniul tehnologiilor informaționale și de asigurare a funcționalității 
echipamentului. La necesitate, este contactat CTS.

Gradul general de satisfacție a Judecătoriei Cahul de serviciile prestate de 
CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Cahul

Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD
3. Asigurarea funcționalității meniului – Transferul dosarelor
4. Asigurarea funcționalității meniului – Căile de atac

Sursa: Angajații Judecătoriei Cahul

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Cahul dispune de 5 săli de ședințe în care sunt instalate 4 se-
turi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată. Judecătoria Cahul nu înregistrează audio ședințele de judecată care 
se desfășoară în sălile unde este instalat echipamentul, din motiv că în una 
din săli echipamentul este defectat și volumul de lucru al instanței este 
foarte mare. 

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că lipsa unui număr de săli 
de ședințe proporțional cu numărul judecătorilor și lipsa echipamentului 
audio pentru toate sălile de ședințe sunt factorii care împiedică utilizarea 
în deplină măsură a înregistrării audio a ședințelor de judecată.

Solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de jude-
cată nu parvenit.

Pe ușile celor trei săli de ședințe în care este instalat echipamentul de înre-
gistrare audio, nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de judecată 
sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că, ședințele nu sunt înregistrate 
audio, grefierii nu pot asigură plenitudinea proceselor-verbale prin folosi-
rea înregistrărilor.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Cahul țin de lipsa 
echipamentului de înregistrare audio necesar pentru cele 5 săli de ședințe 
existente. Problemele raportate de altă natură țin de lipsa instruirilor în 
utilizarea sistemului de înregistrare audio, precum și legislația imperfectă 
care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și electronic și insuficiența 
cadrelor instruite în domeniu.

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI CAhuL

Judecătoria Cahul dispune de o pagină web pe care este plasată informația 
pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Cahul de un 
consultant în măsura în care informația urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Cahul și gradul lor de completivitate.  

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 9. Sală de ședință
foto 10. Echipament audio
foto 11. Sală de ședință

9

10

11

Judecătoria Cahul



252

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Cahul

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

Mesajul Președintelui

Componența judecătoriei -	 Lista judecătorilor
-	 Aparatul instanţei

Organizare -	 Regulamentul de ordine internă
-	 Organigrama instanţei

Competența -	 Competenţa generală
-	 Competenţa teritorială

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

-	 Listă cu alte 3 acte normative
Informații 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 relații cu publicul -	 Relaţii cu publicul
-	 Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-

media
Noutăți -	 Ziua uşilor deschise

-	 Informaţii cu privire la plafonarea taxei de stat de către Ministerul Justiţiei
Posturi vacante Cîteva anunțuri privind ocuparea posturilor vacante ale instanței
Lista cauzelor fixate spre 
examinare

Nu conține nici o informație

Arhiva -	 Descrierea activității arhivei
-	 Date despre programul de activitate a arhivei

Lista ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD
Lista dosare Informația extrasă în mod automat din PIGD
Informații statistice Nu este plasată nici o informație
Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD

Ultima hotărîre plasată pe 02.08.2012
Link-uri Link-uri la paginile web ale autorităților administrației publice centrale care nu 

conțin nici o denumire

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu unele 
informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Cahul. Cu toate acestea, în unele meniuri ale paginii 
web nu este plasată nici o informație 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 și să fie aranjate într-o ordine corespunzătoare. În meniul Competența tabelul care reflectă 
raza teritorială de activitate a Judecătoriei Cahul trebuie să fie reformatat.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Cahul dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 37 30
Imprimante 33 30
Xerox 3 -
Scanere 3 15
Fax 3 -
Seturi de înregistrare audio 4 5
UPS 4 32
Server 1 -
Condiționere 17 5
Frigidere 8 -
Culere pentru apă OM 5 -
Monitor Electronic - 1
Căști 22 -
Televizoare 2
Mașină de francat - 1
Stabilizator - 1
DVD – DC- 476 1 -
Telefoane 14 -

Sursa: Judecătoria Cahul

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Cahul se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, generarea de erori în PIGD și viteza redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Cahul nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Cahul sunt necesare: 30 computere, 32 UPS, 30 imprimante, 

15 scanere, 5 sisteme de aer condiționat, 1 stabilizator, 1 monitor electronic și 5 seturi de echipament de 
înregistrare audio pentru sălile de ședințe care urmează a fi amenajate în judecătorie. 

•	 La Judecătoria Cahul este utilizat sistemul de management al conținutului paginii web. Unele meniuri ale 
paginii web nu  conțin nici o informație. Uneori, textul plasat necesită a fi formatat.

Recomandări

•	 Procurarea scanerelor și continuarea practicii de scanare a dosarelor.
•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin instituirea practicilor eficiente de 

planificare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Eliminarea deficiențelor tehnice pentru a asigura utilizarea programului și echipamentului de înregistrare 

audio. 
•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată.
•	 Completarea meniurilor din pagina web cu informație de interes public și ajustarea ei permanentă.
•	 Angajarea unui specialist responsabil de actualizarea paginii web a instanței.

Judecătoria Cahul
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Cahul este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Cahul a scăzut din 2009 de la 5856 dosare la 5219 
dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
5398 dosare în anul 2009 la 4307 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Cahul s-a mărit de la 1585 
dosare în anul 2009 la 1907 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1880 dosare în anul 2009 la 
486 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Cahul relevă o creștere a restanței de la 458 dosare restante în 2009 la 912 
dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Cahul a scăzut de la 92,2% în 
anul 2009 la 82,5% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Cahul este constituit din cancelarie, arhivă, grefi-
eri, translatori, consultanți, consilier al președintelui și alte subdiviziuni. 
Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, 
generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței. 

Cancelaria Judecătoriei Cahul se află la etajul 1. În cancelarie activează 
4 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, 
pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în 
PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD. 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CAhUL
Judecătoria Cahul
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Cancelaria Judecătoriei Cahul utilizează în activitatea sa următoarele registre:  

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Cahul

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	Registrul de intrare a corespondenței

2.	Registrul de ieșire a corespondenței
3.	Condica de evidență a materialelor și dosarelor transmise prin curier
4.	Registrul de evidență a plîngerilor, apelurilor și recursurilor
5.	Registrul de evidență a petițiilor
6.	Registrul de recuzări și abțineri a judecătorilor
7.	Registrul de evidență a dosarelor primite
8.	Registrul de evidență a telegramelor
9.	Registrul de evidență a dosarelor expediate la Curtea de Apel
10.	Registrul de evidență a plîngerilor împotriva executorilor judecătorești
11.	Registrul de evidență a demersurilor executorilor judecătorești privind aplicarea 

interdicției sau anunțarea în căutare 
12.	Registrul de evidență a comisiilor rogatorii

Civil 1.	 Registrul de evidență a cauzelor economice 
2.	 Registrul de evidență a cauzelor civile 
3.	 Registrul de evidență a ordonanțelor
4.	 Registrul de evidență a cauzelor de contencios administrativ 
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
6.	 Registrul alfabetic al cauzelor de contencios administrativ
7.	 Registrul alfabetic al cauzelor civile
8.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul de evidență a cauzelor penale
2.	 Registrul alfabetic a cauzelor penale
3.	 Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești
4.	 Registrul de evidență a persoanelor date în căutare
5.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
6.	 Registrul de evidență a dosarelor date în arhivă
7.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului de arest al 

inculpatului 
8.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului de arest preventiv 
9.	 Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea față de bănuit a arestării 

preventive 
10.	Registrul de evidență a recursurilor în anulare
11.	Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a demersurilor 
2.	 Registrul alfabetic al demersurilor
3.	 Registrul de evidență a cauzelor contravenționale
4.	 Registrul alfabetic al cauzelor contravenționale
5.	 Registrul de evidență a plîngerilor împotriva Biroului Vamal sau agentului constatator

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Cahul 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată.

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de evidență 
a cauzelor civile, Registrul alfabetic al cauzelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de evidență 
a cauzelor civile

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de evidență 
a cauzelor civile, Registrul alfabetic al cauzelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Cahul 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune3 .

Arhiva Judecătoriei Cahul este amplasată la etajul 2. Totodată, în subsol există un spațiu provizoriu pentru păstrarea 
dosarelor, care necesită renovare. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are o dimensiune redusă. Dosarele 
din arhivă sunt păstrate în mod ordonat, organizarea arhivei este eficientă. Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Cahul a scăzut în perioada 2009-2011 cu 10,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Cahul a scăzut în perioada 2009-2011 cu 20,2%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Cahul în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 322 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 83 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 1394 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 454 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 9,7%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea spațiului pentru arhivă, în vederea extinderii acestuia.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Judecătoria Cahul, conform schemei de încadrare, dispune de 8 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, cu 
excepția judecătorilor, constituie 31,5 unități de personal

La Judecătoria Cahul nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane este realizat, în practică, de către președinte 
judecătoriei și consultantul instanței. În special, consultantul este respon-
sabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, 
întocmirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evidența carne-
telor de muncă, elaborarea proiectelor de ordine și dispoziții.

La Judecătoria Cahul este vacantă funcția de specialist coordonator pen-
tru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței jude-
cătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația 
de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței 
activității în condițiile legii. În prezent, această funcție este exercitată de 
specialistul din cancelarie pe dosare penale. 

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009.

Judecătoria Cahul dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, specialist al cancelariei, șef arhivă, arhivar, șef cancelarie, 
consultant, contabil șef, grefier, translator, specialist coordonator pentru 
serviciul relații cu publicul, îngrijitor de încăperi, șef serviciu auxiliar, paz-
nic, specialist-pedagog, șofer, operator sala cu cazane.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Cahul4

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent4

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 6
4. Judecător de instrucție  1
5. Consilier al președintelui  1 
6. Contabil-șef 1 
7. Consultant 2
8. Grefier 9
9. Traducător 2

10. Şef cancelarie 1
11. Specialist 4
12. Specialist coordonator 1
13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1
15. Curier 1
16. Şef serviciu auxiliar 1

4 La Judecătoria Cahul este vacantă funcția de judecător și specialist relații cu publicul.

17. Administrator rețea calculatoare 1
18. Şofer 1
19. Muncitor reparația clădirii 0,5
20. Operator în sala de cazane 1
21. Îngrijitor de încăperi 2
22. Curățător teritoriu 1

TOTAL 40,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Cahul

Judecătoria dispune de un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, dreptu-
rile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Cahul au satisfăcut cerința de 40 de ore 
de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare 
au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc 
de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație 
și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc bază 
de date legislativă Moldlex. Din publicațiile la care este abonată Judecă-
toria Cahul pot fi menționate: Monitorul Oficial, Buletinul Curții Supreme 
de Justiție, Contabilitate și audit, Funcționar public, Dreptul muncii, Cahul 
Expres, Dreptul și Revista națională de drept.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că este necesară instruirea grefi-
erilor în întocmirea procesului-verbal al ședinței de judecată și utilizarea 
PIGD și Femida. Consultantul a menționat despre necesitatea instruirii în 
domeniul managementului resurselor umane, elaborarea actelor, ordine-
lor, iar pentru specialiștii cancelariei și arhivei s-a solicitat organizarea se-
minarelor în domeniul aplicării Instrucțiunii.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Cahul este 
realizat de președintele și consultantul instanței.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, 

specialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile 
de instruire variază de la analiza particularităților de aplicare 
a legislației pînă la studierea sistemului informațional judiciar 
și aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Angajarea unui specialist în relații cu publicul și instruirea 
acestuia.

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne 
ale colaboratorilor Judecătoriei Cahul, în vederea clarificării 
problemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de ser-
viciu.

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Cahul biroul de informații este amplasat la intrare în ju-
decătorie. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la 
etajul 1. Pe ușile birourilor judecătorilor sunt prezente indicatoarele cu 
numele judecătorilor și avertismente că accesul în biroul judecătorului 
este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Cahul 
sunt extrase din PIGD sau, în unele cazuri, sunt elaborate în for-
mat Word

-	 Anunţ cu privire la funcţiile vacante disponibile în instanţă
-	 Broşuri informative pentru justiţiabili.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecăto-
riei Cahul pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în cel 
mult 10 zile (în dependență de volumul de lucru a cancelariei). În cazul 
cînd este depusă cerere de urgentare a eliberării copiilor, copia este elibe-
rată în aceeași zi. Președintele avizează prin rezoluție cererea și numește 
persoana responsabilă de executarea acesteia. Copia este autentificată 
de judecătorul, în a cărui procedură s-a aflat dosarul sau, după caz, de 
președintele instanței. 

Concluzii

•	 Există un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, sălile de ședințe, cancelarie. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță nu 

conține informație relevantă și comprehensivă care ar fi ajutat vi-
zitatorilor să se orienteze mai bine în instanță.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor.
•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 

mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Cahul, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele jude-
cătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza cereri-
le privind eliberare a copiilor de pe hotărîri și instruirea corespun-
zătoare a specialiștilor din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 12. Modele de cereri
foto 13. Ghișeu informativ
foto 14. Extras din Hotărîrea CSM
foto 15. Inscripția de pe ușa judecătorilor

13

14

15

12

Judecătoria Cahul



257

În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Cahul elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Cahul este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni, transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gașele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Cahul a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,7 milioane lei în 2010 
la circa 3 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 5% față de anul 2011. Creșterea 
se datorează în special mijloacelor financiare destinate procurării mijloa-
celor fixe. La fel, instanța a beneficiat de mijloace financiare suplimenta-
re pentru plata serviciilor comunale (28%). De cealaltă parte, cheltuielile 
pentru reparați au fost lipsă.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Cahul a fost planificat cu o creștere 
de 67% față de anul 2011. Pentru acest an au fost planificate mijloace 
financiare pentru reparații și s-a majorat suma mijloacele financiare 
pentru acoperirea cheltuielilor operaționale. Similar anului precedent, au 
fost planificate în creștere cu 34% mijloace financiare destinate serviciilor 
comunale precum și cu 16% pentru cheltuieli de personal. În ce privește 
reparațiile, pentru anul în cauză nu au fost planificate mijloace financiare.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Din motivul existenței finanțării investițiilor capitale, ponderea cheltuielilor 
de personal în mediu pentru trei ani este de circa 70%. Întrucît mărimea sa-
lariilor este reglementată de un șir de acte legislative și normative, instanța 
nu poate modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest 
lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nominale, 
au înregistrat o evoluție ascendentă de la 246,1 mii lei la 253,8 mii lei, 
ceea ce constituie o creștere de circa 3%. În același timp pentru anul 
2011, Indicele Prețului de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de 
anul precedent6. Astfel, rata de creștere a cheltuielilor operaționale este 
sub nivelul ratei inflației ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile 
operaționale au fost în descreștere. Raportînd 253,8 mii lei din anul 2011 
la prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 237,2 mii lei. De 
aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 
circa 9 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Cahul pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,273,810 1,400,604 10% 1,631,100 16%
Reparații 122,978 0 -100% 900,000 100%
Servicii comunale 83,100 106,591 28% 142,300 34%
Mijloace fixe 29,775 83,680 181% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 246,143 253,792 3% 398,200 57%

Total 1,755,806 1,844,667 5% 3,071,600 67%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2011, ponderea majoră în totalul cheltuielilor operaționale a fost 
deținută de cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și poștă (32%) 
fiind în creștere comparativ cu anul precedent cu 11 puncte procentuale. 
Acestea sunt urmate de cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc cu 30%, fiind la fel în creștere cu 18 puncte 
procentuale. Ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport a 
constituit 15%. Avînd cele menționate se poate de constatat că cea mai 
mare creștere în totalul cheltuielilor operaționale au avut cheltuielile 
pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc. 

Pentru anul 2012, se observă o situație puțin diferită. Cheltuielile pentru 
rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc dețin o cotă 
de 39% din totalul cheltuielilor operaționale, acestea fiind în creștere și 
deținînd întîietate față de restul sub-categoriilor de cheltuieli care sunt în 
descreștere.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin creșterea 
numărului de dosare examinate de instanță. Acesta a avut o evoluție 
ascendentă de la 3977 de dosare examinate în anul 2010 la 4307 în anul 
2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 62 lei, pe cînd în anul 2011 – 59 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu
 operațional/dosar pentru Judecătoria Cahul

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, atît cheltuielile operaționale cît și numărul de dosare 
examinate au crescut față de anul 2010, costul mediu per dosar examinat 
s-a diminuat. Această reducere poate fi explicată prin faptul că rata de 
creștere a cheltuielilor operaționale a fost inferioară celei a numărului de 
dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile operaționale s-au majorat cu 
3% atunci numărul de dosare examinate s-a majorat cu 8%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CAhuL VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 59 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Cahul 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Cahul a fost identic cu costul mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Cahul evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 Deși cheltuielile operaționale în valori nominale, în anul 2011, 
au înregistrat o evoluție ascendentă, în valori reale (luînd în 
considerație inflația) acestea au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în descreștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat 
a fost similar costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Cahul
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JUDECĂTORIA
CANTEMIR

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Cantemir, amplasată în orașul Cantemir, deservește 62 
398 locuitori din cele 51 localități, care fac parte din raionul Cante-
mir conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 19 persoane. La Judecătoria 
Cantemir nu există un specialist în resurse umane, managementul 
resurselor umane fiind realizat de președintele Judecătoriei Cante-
mir și consilier. Instanța beneficiază de un specialist relații cu publi-
cul. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la 
etajul 1. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
majorat față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost supe-
rior costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea unde își are sediul Judecătoria Cantemir a fost construită 
în anul 1985. Planul și metoda de construcție este similară altor ju-
decătorii din aceeași perioadă. Clădirea este amplasată pe un teren 
plat, în apropierea sectorului de poliție.

În decembrie 2011 au fost inițiate lucrările de renovare generală a 
Judecătoriei Cantemir.

Clădirea administrativă a Judecătoriei Cantemir are suprafața totală 
de 719,46 m2, proiectul fiind destinat construcției unei judecătorii. 
Fațada clădirii, sistemul de electricitate, sistemul de încălzire, siste-
mul de canalizare și spațiul pentru arhivă au fost renovate integral 
în 2011-2012.

or. Cantemir, str. Testimițanu, nr. 2

Data vizitei: 06 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Cantemir folosesc versiunea 2 a PIGD, care 
a fost instalată în 2011. Volumul mare de lucru al judecătorilor și 
viteza redusă de funcționare a PIGD au fost menționate de către 
președintele Judecătoriei Cantemir drept domenii problematice ce 
țin de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Cantemir nu înregistrează audio ședințele 
de judecată. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu 
este posibilă înregistrarea ședințelor de judecată, dat fiind numărul 
de 4 săli și 1 set de echipament pentru efectuarea înregistrărilor 
audio, care nu este funcțional. Lipsa instruirilor, dar și prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării audio a 
ședințelor de judecată.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Cantemir continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifi-
cărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus considerabil.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Cantemir a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 974 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1063 dosare, rata de soluționa-
re a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 83,6%.  

În instanță nu există un panou de informații pentru public, iar pe 
ușile birourilor nu sunt semne cu numele judecătorilor și inscripția 
cu informarea cetățenilor despre accesul interzis în biroul judecă-
torului, din motivul lucrărilor de renovare desfășurate în instanță.

Judecătoria Cantemir actualizează periodic pagina web a instanței, 
meniurile fiind completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, uneori fie lipsește informația din meniu, fie informația pla-
sată este dublată în mai multe meniuri.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Fațada a fost renovată integral în 2011-2012.

Alimentare cu apă 1 Alimentarea centralizată cu apă este permanentă și are o presiune bună.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul de electricitate a fost renovat integral în 2011-2012.

Sistem de canalizare 1 Sistem centralizat de canalizare conectat la conductele de drenaj subterane ale 
orașului. În anul 2011-2012 sistemul de canalizare a fost schimbat integral.

Sistem de încălzire 1 Sistemul de încălzire a fost schimbat în 2011-2012. Cazangeria instanței a fost renovată 
integral.

Sistem anti-incendiu 1 În toată clădirea există stingătoare.

Acoperiș 1 Acoperișul este nou din țiglă de metal.

Interior 1 Spațiile de birou sunt într-o stare foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 5

4

foto 1. Fațada Judecătoriei Cantemir
foto 2. Acoperișul
foto 3. Blocul sanitar

2

3

foto 4. Lucrări de renovare 
foto 5. Scările publice
foto 6. Holul instanței

6

Judecătoria Cantemir
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10

11

1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Cantemir în luna iunie 2012.

Judecătoria Cantemir a fost construită în anul 1985. Planul și metoda de 
construcție este similară altor judecătorii din aceeași perioadă. Clădirea 
este amplasată pe un teren plat, în apropierea sectorului de poliție.

Clădirea Judecătoriei Cantemir are o suprafață de 719,46 m², este construită 
în 2 nivele și are un subsol. Sunt 10 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli 
de ședințe. Clădirea este în stare foarte bună, fațada clădirii, sistemul de 
electricitate, sistemul de încălzire, sistemul de canalizare și spațiul pentru 
arhivă au fost renovate integral. Lucrările de reparație capitală a instanței 
și de reconfigurare a spațiilor de oficii au fost inițiate în decembrie 2011, 
fiind finisate în luna iunie 2012. 

Sistemul de semnalizare anti-incendiu a fost instalat în toată clădirea, 
dar s-a menționat că acesta nu va fi funcțional pînă la finisarea reparației 
clădirii. Securitatea în instanță este asigurată de un colaborator al poliției 
judiciare, care activează doar în timpul zilei de la 8.00 pînă la 17.00. 
Noaptea și în zilele de week-end securitatea instanței este asigurată de 
trei paznici.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct centralizat, care 
a fost renovat integral în 2012. Sistemele de electricitate și încălzire au fost 
renovate integral odată cu desfășurarea lucrărilor de reparație generală a 
edificiului, starea lor actuală fiind foarte bună. Subsolul instanței a fost 
renovat integral, dar în prezent nu este amenajat nici un spațiu în subsol 
pentru a acoperi necesitățile de spațiu existente în instanță.

Arhiva este amplasată la etajul 1. Conform proiectului de renovare a 
instanței, se planifică amenajarea a 2 spații pentru arhivă la acest etaj, cu 
sistem centralizat de ventilare a încăperii. În prezent, dosarele sunt păs-
trate într-un spațiu provizoriu la etajul 1, cu rafturi insuficiente. Încăperea 
este aerisită, există sistem de ventilare.

Spații pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul sau pentru a 
discuta cu martorii sau părțile pe dosar se află la intrare în judecătorie, 
unde este instalat un dulap cu cuiere și o masă pentru a face cunoștință cu 
dosarele. Procesul de documentare este supravegheat de poliția judiciară.

Cancelaria este amplasată la etajul 1, destul de aproape de intrarea în 
instanță. A fost creat un ghișeu pentru informații.

Serverul instanței se află la etajul 2. Încăperea pentru server este spațioa-
să, dar nu dispune de sistem de ventilare. În încăperea prevăzută pentru 
server este foarte cald, iar serverul este prăfuit. Este necesară instalarea 
sistemului de aer condiționat, pentru a asigura funcționarea adecvată a 
serverului. 

Instanța dispune de 4 săli de ședințe cu camere de deliberare, dintre care 
3 săli sunt amenajate la etajul 1 și o sală - la etajul 2. Sălile necesită a fi 
dotate cu echipament și mobilier. În prezent, în instanță sunt funcționale 
doar 2 săli de ședințe. Judecătorii de drept comun folosesc sala mare 
de la etajul 1, care dispune de cameră de deliberare, iar judecătorul de 
instrucție examinează dosarele într-o sală, de la același etaj, cu un spațiu 
mult mai limitat. Birourile judecătorilor, grefierilor și ale altor categorii de 
personal se află la etajul 2. Cu toate acestea, în urma renovării instanței și 
reconfigurărilor de spații, nu a fost asigurată separarea spațiilor de acces 
pentru personalul judecătoriei și public. În clădire exista 10 WC-uri, dintre 
care 5 sunt amenajate la etajul 1 și 5 - la etajul 2. 8 WC-uri sunt destinate 
pentru personalul instanței și 2 pentru justițiabili. Spațiul funcțional al 
Judecătoriei Cantemir este adecvat pentru activitatea unei instanțe de 
judecată. 

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare foarte bună, 
acestea au fost renovate integral în 2011-2012, fiind instalate ferestre, 
uși și tavane noi, s-au montat corpuri de iluminat. Spațiul de așteptare 
prevăzut pentru public a fost renovat, fiind instalate plăci de gresie.

În 2012, la etajul 1 a fost amenajat un spațiu pentru deținuți cu două ce-
lule separate. În spatele clădirii este prevăzută o intrare separată pentru 
deținuți. Totodată, instanța nu dispune de spații separate pentru martorii 
anonimi, spații pentru minorii deținuți, precum și pentru minorii partici-
panți în proces.

Starea etajului 2 este similară celei de la etajul 1. Toate birourile de la 
etajul 2 au fost renovate integral în 2012 și sunt într-o stare foarte bună. 
Finisajele și spațiul destinat publicului de la acest etaj sunt în stare foarte 
bună.

Scările din interiorul judecătoriei au fost renovate integral, fiind acoperite 
cu plăci de teracotă și dotate cu o bară metalică.

Birourile din Judecătoria Cantemir nu au fost echipate cu sisteme de aer 
condiționat, din lipsa mijloacelor financiare.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 a fost identificate 
7 priorități în lucrările de reparație capitală. 6 din cele 7 priorități au fost 
realizate, iar 1 nu a fost realizată, dar se planifică realizarea acesteia în 
anul 2013.

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de 
realizare 

– anul 2012
Lucrări de reparație a acoperișului Realizat
Schimbarea ferestrelor și a ușilor exterioare Realizat
Transferarea executorilor judecătorești într-o altă clădire 
adecvată

Realizat

Reconfigurarea încăperilor și renovarea interioarelor, în 
special sălile de ședințe

Realizat

Renovarea rețelei electrice a clădirii, inclusiv firele 
electrice și corpurile de iluminat

Realizat

Repararea țevilor de canalizare și de alimentare cu apă Realizat
Instalarea sistemului de aer condiționat în camera cu 
serverul pentru rețeaua locală de calculatoare (LAN)

Nerealizat

9

foto 7. Curtea din fața judecătoriei
foto 8. Sistem de iluminare
foto 9. Spațiu renovat de la etajul 1

7

8

foto 10. Intrarea în subsol
foto 11. Sistem de încălzire

Judecătoria Cantemir
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figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Cantemir au fost realizate 
lucrările de renovare recomandate în Raportul privind evaluarea 
infrastructurii.

•	 Toate încăperile din clădirea Judecătoriei Cantemir au fost 
renovate în perioada 2011-2012.

•	 Fațada exterioară, sistemul de canalizare și apeductul, sistemul 
de electricitate și sistemul de încălzire au fost renovate integral.

•	 Spațiul utilizat de judecători și public nu a fost separat.
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009, se poate conchide că acestea au fost realizate în proporție 
de 86% din numărul total de recomandări, iar 14 % din acestea nu 
au fost realizate, dar sunt planificate pentru anul viitor.

Recomandări

•	 Folosirea spațiilor din subsol pentru acoperirea necesităților exis-
tente de spațiu ale instanței.

•	 Asigurarea cu sistem de ventilare a spațiului pentru arhivă și a 
spațiului pentru server.

•	 Procurarea și instalarea sistemelor de aer condiționat pentru toa-
te oficiile instanței.

•	 Instalarea plăcuțelor cu avertismentul despre accesul interzis în 
birourile judecătorilor.

•	 Crearea spațiilor pentru referenți.
•	 Crearea unei încăperi pentru păstrarea corpurile delicte.
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori.
•	 Crearea spațiilor pentru minorii deținuți, precum și pentru 

minorii participanți la proces.

Judecătoria Cantemir
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Cantemir utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Funcțiile managerului 
al PIGD sunt exercitate de specialistul coordonator și consilierul președin-
telui.

Pentru crearea dosarelor electronice este necesară scanarea documente-
lor din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei nu scanează cererea și materialele anexate la cererea de che-
mare în judecată, deoarece scanerul din cancelarie nu este funcțional.

Președintele a menționat că lucrul în PIGD consumă foarte mult timp, 
iar meniul programului este complicat. S-a solicitat simplificarea acestu-
ia, însă, nu au fost specificate anumite propuneri de simplificare a PIGD. 
Angajații Judecătoriei Cantemir au menționat despre necesitatea organi-
zării cursurilor de instruire a personalului instanței în PIGD.

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate pe 
deplin de angajații Judecătoriei Cantemir. Nu sunt utilizate meniurile ce țin 
de înregistrarea citațiilor, procedura de înregistrare a apelurilor și recur-
surilor, înregistrarea procedurii de executare, imprimarea listei cauzelor 
fixate pentru judecare, gestionarea resurselor umane. PIGD servește ca 
sursă primară de informare a justițiabililor privind acordarea informației 
solicitate și în cazul cînd informația nu este găsită prin PIGD, se consultă 
fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

Judecătoria Cantemir nu dispune de un specialist în tehnologii informațio-
nale. Pentru soluționarea problemelor tehnice este contactat CTS. Potrivit 
celor menționate de angajații Judecătoriei Cantemir, serviciile prestate de 
CTS sunt calitative și sunt prestate în termeni rezonabili.

Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Cantemir de 
serviciile prestate de CTS în 2012 este apreciat la nivelul de 4 din 5.

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD

Nr. 
d/o Sugestii de modificare a PIGD

1. Meniul din PIGD este foarte complicat, din aceste considerente s-a 
solicitat modificarea acestuia în vederea simplificării.

2. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD.

Sursa:  Președintele Judecătoriei Cantemir

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Cantemir dispune de 4 săli de ședințe. Doar într-o sală este 
instalat un set de echipament și program de înregistrare audio a ședințe-
lor de judecată. În prezent, sălile de ședințe sunt în proces de renovare. 
În timpul vizitei de documentare s-a relatat că ședințele nu pot fi înregis-
trate audio, dat fiind numărul de un echipament de înregistrare audio și 
4 săli de ședințe. Mai mult, președintele a menționat că echipamentul de 
înregistrare audio este nefuncțional, iar în săli se desfășoară lucrările de 
reparație. La moment, judecătorii activează doar într-o singură sală de la 
etajul 1. Sălile de ședințe de la etajul 2 urmează a fi mobilate.

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio, nu au fost cazuri cînd a fost solicitat 
CD-ul cu înregistrarea ședinței de judecată.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal, deoarece ședințele nu sunt înregistrate audio.

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Cantemir în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de lipsa instru-
irilor în utilizarea programului de înregistrare audio, numărul insuficient 
de seturi de echipamente audio pentru toate sălile de ședințe existente 
și legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și 
electronic.

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI CAnteMIR

Judecătoria Cantemir dispune de o pagină web pe care este plasată infor-
mația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Cantemir 
de specialistul coordonator, în măsura în care informația urmează să fie 
actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a 
Judecătoriei Cantemir și gradul lor de completivitate.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Cantemir

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui judecătoriei -	 Mesajul Președintelui

-	 Imaginea cu președintele judecătoriei, care nu poate fi vizualizată
Competența -	 Competența Judecătoriei Cantemir

-	 Informații despre localitățile 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 conțin link-uri active, ce direcționează cetățenii la actul nominalizat
Informații de interes public -	 Ghidul cetățeanului:

	Cererea de chemare în judecată, unde este specificată forma și conținutul cererii de chemare în judecată
	Drepturile și obligațiile participanților la proces, care cuprinde informații cu privire la comportamentul 

participanților la proces în cadrul ședințelor de judecată
	Apelul, care conține informații cu privire la hotărîrile care pot fi atacate cu apel și instanțele competente să 

soluționeze apelul
	Recursul, care conține informații cu privire la hotărîrile care pot fi atacate cu recurs și instanțele competente să 

soluționeze recursul
-	 Programul de lucru al instanței de judecată
-	 Reguli de conduită a justițiabililor și altor persoane în instanța judecătorească
-	 Norme de conduită ale angajaților judecătoriei, care au fost aprobate prin Hotărîrea CSM 95/5 din 20.03.2008
-	 Adrese utile, unde sunt plasate link-uri active ale organelor administrației centrale

Serviciul relații cu publicul -	 Regulamentul cu privire la serviciul de informare, la accesarea căruia cetățenii sunt direcționați pe o pagină care nu 
poate fi găsită

Judecătoria Cantemir
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-	 Norme de conduită ale angajaților, la accesarea căruia cetățenii sunt direcționați pe o pagină care nu poate fi găsită
-	 Informații cu privire la funcția specialistului relații cu publicul și datele de contact ale acestuia 
-	 Programul de lucru al Judecătoriei Cantemir
-	 Legea cu privire la accesul la informație, 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 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc
Comunicate de presă Meniul nu conține nici o informație
Noutăți -	 Sunt plasate trei imagini, dintre care una nu poate fi vizualizată, iar celelalte două sunt Drapelul RM și Femida

-	 Posturi vacante, la accesarea căruia nu este vizualizată nici o informație
Arhiva -	 Imagine care nu poate fi vizualizată 

-	 Informație cu privire la activitatea arhivei
-	 Datele de contact ale serviciului arhivă și programul de lucru

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 site la 18.07.2012
Informații statistice Nu conține nici o informație

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

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Cantemir se 
confruntă cu probleme ce țin de viteza redusă de funcționare a 
PIGD și volumul mare de lucru al judecătorilor.

•	 Angajații Judecătoriei Cantemir nu folosesc sistemul de înregistra-
re audio în cadrul ședințelor de judecată.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Cantemir sunt nece-
sare: 8 computere, 18 UPS, 8 imprimante, 2 scanere, 3 seturi de 
echipament de înregistrare audio pentru 3 săli de ședințe și 3 sis-
teme de aer condiționat pentru oficii.

•	 Judecătoria Cantemir utilizează sistemul de management al conți-
nutului paginii web. Cu toate acestea, în cîteva meniuri ale paginii 
web nu este plasată nici o informație de interes public, iar în unele 
informația plasată se dublează.

Recomandări

•	 Procurarea scanerelor și instituirea practicii de scanare a docu-
mentelor.

•	 Procurarea numărului necesar de seturi de echipament și pro-
gram de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Eliminarea deficiențelor tehnice pentru a asigura utilizarea pro-
gramului și echipamentului de înregistrare audio. 

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judeca-
tă în toate sălile de ședințe.

•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informație de inte-
res public și actualizarea permanentă a acesteia.

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că în mare 
parte meniurile sunt completate cu informații de interes public despre 
activitatea Judecătoriei Cantemir. Cu toate acestea, uneori informația 
plasată se dublează în mai multe meniuri sau în unele meniuri nu este 
plasată nici o informație. Astfel în meniul Informații de interes public și 
Serviciul relații cu publicul se dublează informația despre graficul de lucru 
al instanței și normele de conduită a angajaților judecătoriei. În meniul 
Comunicate de presă, Posturi vacante, Informații statistice nu se conține 
nici o informație. În meniul Informații de interes public linkurile plasate în 
rubrica Adrese utile trebuie să poarte o denumire și să fie aranjate într-o 
ordine corespunzătoare. În meniul Competența tabelul care reflectă raza 
teritorială a activitate a Judecătoriei Cantemir trebuie să fie reformatat.

Specialistul coordonator a menționat că nu a frecventat cursurile de in-
struire în utilizarea sistemului de management al conținutului paginii web.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Cantemir dispune de un număr relativ suficient de echipa-
ment necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de 
mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Computere 13 8
UPS 3 18
Copiator 1 5
Imprimantă 13 8
Server 1 -
Scanere 1 2
Seturi de înregistrare audio 1 3
Fax 2 2
Sistem Femida 13 8
Condiționere 2 3

Sursa: Judecătoria Cantemir
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3.1 VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Cantemir este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Cantemir a scăzut din 2009 de la 3077 dosare la 
2103 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
2821 dosare în anul 2009 la 1758 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Cantemir s-a majorat de la 455 
dosare în anul 2009 la 853 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 1236 dosare în anul 2009 la 
199 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Cantemir relevă o creștere a restanței de la 256 dosare restante în 2009 la 
345 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Cantemir a scăzut de la 91,7% în 
anul 2009 la 83,6% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Cantemir se constituie din cancelarie, arhivă, secția 
administrativă și de documentare și din alte servicii. Cancelaria și arhiva 
asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii 
judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări necesare bunei 
desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Cantemir se află la etajul 1, lîngă intrarea principală 
în clădire. În cancelarie activează 2 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și 
pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Cantemir utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CANTEMIR
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Cantemir

Categoria 
registrului

Denumirea registrului 

general 1. Registrul de evidență a dosarelor parvenite de la 
instanțele ierarhic superioare

2. Registrul de evidență a corespondenței de intrare
3. Registrul de evidență a corespondenței de ieșire
4. Registrul de evidență a citațiilor publice/ telegramelor
5. Registrul de evidență a cererilor de acordare a 

asistenței juridice
6. Registrul de evidență a corespondenței recomandată
7. Registrul de evidență a plîngerilor împotriva 

hotărîrilor organelor extrajudiciare
8. Condica dosarelor și materialelor transmise prin curier
9. Registrul de evidență a procedurilor de executare

Civil 1. Registrul de evidență a dosarelor civile
2. Registrul de evidență a dosarelor de procedură în 

ordonanță
3. Registrul de evidență alfabetică a corespondenței 

civile
4. Registrul de evidență a dosarelor economice
5. Fișa acțiunilor 

Penal 1. Registrul de evidență a dosarelor penale
2. Registrul de evidență alfabetică a corespondenței 

penale
3. Registrul de evidență a dosarelor privind înlocuirea 

pedepsei
4. Registrul de evidență a materialelor privind 

autorizarea acțiunilor de urmărire penală
5. Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea 

arestării preventive
6. Registrul de evidență a demersurilor privind 

prelungirea duratei arestului preventiv
7. Fișa acțiunilor

Contra-
vențional

1. Registrul de evidență a cauzelor contravenționale

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Cantemir

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport 
de hîrtie și în format electronic. Aceeași informație este introdusă de trei 
sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat 
exemplul înregistrării unei cereri de chemare în judecată.

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare 
în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria 
informației

Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4

Numărul manual 
al dosarului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
corespondenței de intrare, 
Registrul de evidență a 
dosarelor civile,  Registrul 
de evidență alfabetică a 
corespondenței civile

Numele 
reclamantului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
corespondenței de intrare

Datele de contact 
ale reclamantului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Datele de contact 
ale pîrîtului

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Categoria 
dosarului 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa 
acțiunilor

Taxa de stat PIGD Fișa 
acțiunilor

Mișcarea 
dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa 
acțiunilor

Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Cantemir

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărul de 
registre prevăzut în Instrucțiune3. 

Conform proiectului de renovare a instanței, se planifică amenajarea la 
etajul 1 a două încăperi pentru arhivă, cu sistem centralizat de ventilare 
a încăperii. În prezent, dosarele sunt păstrate într-un spațiu provizoriu la 
etajul 1, cu rafturi insuficiente. În încăpere există sistem de ventilare. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Cantemir a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 31,7%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Cantemir a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 37,7%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Cantemir 
în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 398 dosare, al dosarelor 
penale a crescut cu 6 dosare, iar al dosarelor contravenţionale a 
scăzut cu 1037 dosare.

•	 Restanţa dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  89 dosare.
•	 Rata de soluţionare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 

cu 8,1%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislaţia şi instrucţiunile 

prevăd evidenţa dosarelor pe suport de hîrtie şi în format elec-
tronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune.

foto 12. Arhiva
foto 13. Registrele din cancelarie

12 13

Judecătoria Cantemir



268

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați, cu 
excepția judecătorilor, constituie 19 persoane. La Judecătoria Cantemir nu 
există un specialist în resurse umane, managementul resurselor umane 
fiind realizat, în practică, de președintele Judecătoriei Cantemir și, după 
caz, de consilierul președintelui. În special, consilierul președintelui este 
responsabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la per-
sonal, întocmirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evidența 
carnetelor de muncă.

La Judecătoria Cantemir activează un specialistul coordonator pentru re-
lațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești 
în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a infor-
ma instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității 
în condițiile legii.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009. 
Anunțul privind funcția vacantă disponibilă și condițiile desfășurării con-
cursului sunt publicate în ziarul local Curierul de Cantemir.

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an. Aces-
tea contribuie la clarificarea cerințelor față de personalul instanței și ac-
tivarea lor în condiții transparente. Judecătoria Cantemir dispune de fișe 
de post pentru funcțiile de: consilier al președintelui, grefier, contabil șef, 
specialist coordonator pentru serviciul relații cu publicul, traducător, șef 
secție cancelarie, specialist al cancelariei și șef arhivă.

Tabel 7. Numărul curent de angajați ai Judecătoriei Cantemir

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Președinte 1 -
2. Judecător 2 -
3. Judecător de instrucție  1 -
4. Consilier al președintelui  1 -
5. Contabil-șef 1 -
6. Grefier 4 -
7. Traducător 1 -
8. Şef cancelarie 1 -

9. Specialist 1 -
10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Şef serviciu auxiliar 0,5
13. Curier 0,5 -
14. Şofer 1 -
15. Îngrijitor de încăperi 2 -
16. Paznic 3 -
17. Operator în sala cu cazane 1

TOTAL 23 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Cantemir

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire conti-
nuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt su-
ficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Pentru 
căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă Moldlex, 
care este  permanent actualizată. Din publicațiile la care este abonată Ju-
decătoria Cantemir pot fi menționate: Monitorul Oficial, Buletinul Curții 
Supreme de Justiție, Contabilitate și audit, ziarul Timpul, Curierul de Can-
temir, Săptămîna.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți cu 
doi ani în urmă în utilizarea PIGD la Curtea de Apel Comrat. Președintele 
a menționat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefi-
erilor în programele PIGD și Femida, precum și în întocmirea proceselor-
verbale și altor acte procesuale. Pentru specialiștii cancelariei și ale arhi-
vei s-a solicitat organizarea seminarelor în domeniul aplicării Instrucțiunii. 
Consilierul președintelui a menționat că necesită a fi instruită în domeniul 
managementului resurselor umane și utilizarea PIGD.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Cantemir 
este realizat de președintele instanței și consilier.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 La Judecătoria Cantemir activează un specialistul coordonator 

pentru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al 
instanței judecătorești în relațiile cu mass-media și informare 
publică.

•	 În cadrul instanței au fost aprobate și sunt utilizate fișele de 
post pentru personalul angajat.

•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefieri-
lor, specialiștilor cancelarie și a specialistului din arhivă. Do-
meniile de instruire variază de la analiza particularităților de 
aplicare a legislației pînă la studierea sistemului informațional 
judiciar și aplicarea nemijlocită a actelor de procedură penală 
și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Pentru a satisface necesitățile de instruire în cadrul instanței 
și pentru a îmbunătăți calitatea procesului de formare conti-
nuă a grefierilor și a angajaților din cancelarie și arhivă, se re-
comandă implementarea practicii de organizare a instruirilor 
interne ale colaboratorilor Judecătoriei Cantemir. 

IV. RESURSE UMANE
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La Judecătoria Cantemir nu este un ghișeu de informații la intrare în 
clădire. Acesta va fi creat după finisarea lucrărilor de renovare a instanței. 
În prezent, toate solicitările cetățenilor sunt soluționate de specialiștii din 
cancelarie. Cancelaria este amplasată la etajul 1, la intrare în instanță. 
Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la etajul 1. 
Cu toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar direcționa publicul spre 
biroul respectiv, nu este clar unde se găsește biroul dat. Pe ușile birourilor 
judecătorilor și ale celorlalți funcționari lipsesc indicatoarele cu numele 
acestora și lipsește informația cu privire la avertismentul că accesul în 
biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire nu există un panou de informații, deoarece, la 
momentul vizitării instanței, erau desfășurate lucrările de reparație 
capitală a clădirii. Listele ședințelor de judecată sunt afișate pe o singură zi 
pe ușile birourilor judecătorilor.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Cantemir pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în 
aceeași zi pentru persoanele din localitățile rurale, și cel tîrziu a doua zi 
- pentru cetățenii din or. Cantemir. În acest scop, se depune o cerere la 
cancelarie. Specialiștii din cancelarie, înregistrează cererea și îi atribuie 
un număr de intrare. Ulterior, cererea se transmite președintelui, care o 
avizează și numește persoana responsabilă de executare. După efectuarea 
copiei de pe actele solicitate, acestea sunt transmise președintelui pentru 
autentificarea copiei.

Concluzii

•	 Nu sunt plasate indicatoare clare de direcționare a justițiabililor 
spre cancelarie, arhivă și sălile de ședințe.

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță nu 
este instalat pe perete, din cauza lucrărilor de renovare care au 
loc la Judecătoria Cantemir.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor spre 
biroul specialistului în relații cu publicul, cancelarie, arhivă și sălile 
de ședințe.

•	 Instalarea panoului de informații pe peretele de la intrarea în 
instanță.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public, 
de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei Cantemir, 
informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea 
copiilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

foto 14. Ghișeu informativ 
foto 15. Listele ședințelor de judecată
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Cantemir elaborează proiectul de buget pentru următorul an re-
ieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Cantemir este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Cantemir a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1 milion lei în 2010 
la circa 2,9 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a dublat față de anul precedent. Practic toate 
categoriile de cheltuieli (cu excepția celor pentru procurarea mijloacelor 
fixe) au fost în creștere, cea mai mare fiind pentru cheltuielile de reparații. 
Cu 45% mai mult față de anul precedent au fost cheltuielile pentru servicii 
comunale, urmate de cheltuieli operaționale cu 40%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 44% 
față de anul 2011. Pentru practic toate categoriile de cheltuieli (cu excepția 
reparațiilor) au fost planificate mijloace financiare în creștere. Se merită 
de atenționat asupra faptului că instanța va beneficia de investiții capitale 
în volum de circa 1,7 milioane lei.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al 
judecătoriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de 
acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție 
de performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori 
nominale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 119,8 mii 
lei la 168,2 mii lei (ceea ce constituie o creștere de 40%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o creștere cu 31%. Raportînd 168,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 157,2 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 37,4 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Cantemir pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 685,157 739,356 8% 853,600 15%
Reparații 28,982 59,961 107% 0 -100%
Servicii comunale 67,226 97,710 45% 116,000 19%
Mijloace fixe 99,700 0 -100% 0 0%
Investiții capitale 0 947,894 0% 1,706,400 100%
Cheltuieli operaționale 119,776 168,161 40% 232,500 38%

Total 1,000,840 2,013,082 101% 2,908,500 44%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Cantemir
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 33% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă. Volumul mijloa-
celor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de birou, ma-
terialelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 20% din totalul 
cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, pentru 
acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 18% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale s-a modificat. Astfel, cea 
mai mare parte a cheltuielilor operaționale a constituit-o cheltuielile pen-
tru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gos-
podăresc Cota acestora a înregistrat o creștere de pînă la 26% din totalul 
cheltuielilor operaționale. Ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor 
de telecomunicație și de poștă a înregistrat o reducere cu 10 puncte pro-
centuale pînă la 23%. Cu privire la ponderea cheltuielilor pentru servicii 
de transport, aceasta a înregistrat o creștere de pînă la 21%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 36% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
creștere cu 10 puncte procentuale față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă continue să se reducă. Acestea au fost planificate în volum 
de 20% din totalul cheltuielilor operaționale;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, acestea 
au fost planificate avînd o cotă de 15% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, dar nu și prin numărul 
de dosare examinate deoarece acestea sau redus de la 1967 la 1758 (cu 
209 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost de circa 61 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 96 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Cantemir

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CAnteMIR VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 96 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Cantemir 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Cantemir a fost peste costul mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Cantemir evidența contabilă se duce manual. 
Probabil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat 
o aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Contabilul. 
Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul responsabil ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

În timpul vizitei de documentare s-a menționat asupra faptului că  regulile 
prevăzute de legislația în vigoare pentru efectuarea achizițiilor publice sunt 
de lungă durată și plafonul de 30 000 lei este prea mic. La fel, procedura 
privind efectuarea unei achiziții publice nu este clară și previzibilă și este 
interpretată diferit.

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au crescut.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a 
majorat față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft 
contabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Cantemir
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JUDECĂTORIA 
CĂLĂRAŞI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Călărași, amplasată în orașul Călărași, deservește 73,507 
locuitori din cele 43 localități care fac parte din raionul Călărași con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Conform schemei de încadrare, judecătoria dispune de 5 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați 
ai Judecătoriei Călărași, cu excepția judecătorilor, constituie 24,5 
unități de personal. La Judecătoria Călărași nu există un specialist în 
resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consilierul președintelui. Judecătoria Călărași dispune 
de specialist relații cu publicul, care administrează pagina web. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-a 
majorat față de anul 2010. În anul 2011 costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent, dar a fost sub 
nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de 
țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Călărași are suprafața de 948,03 
m², este împărțită în 2 etaje și subsol. La data vizitei de documenta-
re, în instanță se efectuau lucrări de reparație capitală.

Angajații Judecătoriei Călărași folosesc versiunea 2 a PIGD. Repar-
tizarea inechitabilă a dosarelor a fost menționată de către angajații 
Judecătoriei Călărași drept domeniu problematic ce ține de utiliza-
rea PIGD. or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 153

Data vizitei: 28 mai 2012

Angajații Judecătoriei Călărași nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 4 săli de ședințe, din motiv că nu se cunoaște modalita-
tea de utilizare a programului de înregistrare audio. În timpul vizitei 
de documentare s-a menționat că nu toate ședințele se desfășoară 
în săli. După reparație, ședințele vor avea loc în sălile de ședințe, dat 
fiind numărul de 5 săli preconizate pentru 6 judecători care activea-
ză la Judecătoria Călărași. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Călărași țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Călărași a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 171 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 50 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 87,5%.  

În instanță, din motivul lucrărilor de reparație, nu există un panou 
de informații pentru public, precum și nu sunt avertismente că ac-
cesul în birourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Călărași este actualizată periodic, meniu-
rile fiind parțial completate cu informație de interes public. În unele 
meniuri informația se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară este într-o stare proastă, există fisuri. În unele locuri cade 
tencuiala.

Alimentare cu apă 1 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța dispune de sistem centralizat de alimentare 
cu apă. În cadrul lucrărilor de reparație au fost înlocuite țevile.

Alimentare cu energie electrică 1 Rețeaua electrică a fost renovată integral. 

Sistem de canalizare 1 Sistemul de canalizare a fost renovat integral.

Sistem de încălzire 2 Sistemul de țevi și calorifere a fost renovat integral. Cazanul este vechi și necesită a fi 
schimbat.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 1 Structura acoperișului este solidă, acesta a fost reparat în 2011.

Interior - La data vizitei de documentare, interioarele se aflau în proces de reparație  capitală. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Intrarea principală în 

instanță  

2

3

foto 3. Intrarea din spate
foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Călărași în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Călărași are o suprafață de 948,03 m², 2 etaje și sub-
sol. Sunt 17 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Călărași beneficiază de serviciile celor 3 unități de paznici de 
noapte, prevăzute în statele de personal. Se preconizează, începînd cu 
anul 2013, contractarea pazei de stat în vederea asigurării securității clă-
dirii, și lichidarea celor 3 unități de paznici de noapte.

Judecătoria Călărași a fost proiectată și construită în anul 1970. De la con-
strucție pînă la data vizitei de documentare, s-au efectuat lucrări minore 
de reparație.

Fațada instanței și scara principală sunt în stare nesatisfăcătoare și nece-
sită renovare. Scările de la intrare ar trebui renivelate și acoperite cu plăci 
de gresie. Scările nu au balustrade. Tencuiala de ciment trebuie să fie cu-
rățită. Jgheaburile și burlanele lipsesc. Apa se scurge direct de pe acoperiș 
pe suprafața din jurul clădirii.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat. Siste-
mul electric, de asemenea, este în stare foarte bună, fiind renovat integral 
în cadrul lucrărilor de reparație. Arhiva este aranjată eficient într-o singură 
încăpere de la etajul 1. Cancelaria, de asemenea, este amplasată la etajul 
1, departe de intrarea principală. Spațiul utilizat de judecători și public nu 
a fost separat.

Sistemul de încălzire este în stare bună, țevile și caloriferele au fost reno-
vate integral. Cazanul a fost procurat în anul 2002, este vechi, cu un con-
sum sporit, și cauzează probleme de ordin tehnic la utilizare. 

La data vizitei de documentare toate spațiile se aflau în proces de reno-
vare capitală. Tavanul suspendat era în proces de instalare. Pereții au fost 
curățați și pregătiți pentru vopsire. Toate geamurile au fost schimbate. 
Serverul este instalat într-o încăpere separată. Camera dispune de sistem 
de aer condiționat, însă, acesta nu este utilizat. WC-urile au fost renovate 
în cadrul reparației și sunt în stare bună. Scara principală din interiorul 
clădirii este în proces de renovare.

Interiorul de la etajul 2 era în proces de renovare. Birourile judecători-
lor, ale altor angajați, cît și spațiul pentru public vor fi renovate integral. 
În unele birouri au fost schimbate tavanele, podelele și au fost vopsiți 
pereții. Toate geamurile au fost schimbate. WC-ul pentru angajați este în 
stare bună, acesta fiind renovat integral.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Călărași este adecvat pentru activitatea unei 

instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru aducerea 
deținuților, însă nu dispune de un spațiu separat pentru deținuți. Deținuții 
sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea și coridorul din spatele clădirii direct 
de la comisariatul de poliție situat în apropiere. Instituția dispune de 4 săli de 
ședințe în care își desfășoară activitatea cei 6 judecători ai Judecătoriei Călărași. 
Se planifică finisarea lucrărilor de renovare, reparația fațadei exterioare, 
înlocuirea cazanului vechi cu unul nou, renovarea spațiului pentru arhivă. De 
asemenea, va fi creată o nouă sală de ședințe și reamplasată cancelaria.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 9 priorități în lucrările de reparație capitală. Astfel, trei recomandări 
au fost realizate integral, iar patru recomandări au fost realizate parțial. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de 
realizare – anul 

2012
Mutarea executorilor judiciari într-o locație convenabilă în 
afara clădirii.

Realizat parțial2

Reparația și impermeabilizarea structurii, inclusiv a acoperi-
șului. Unii pereți și porțiuni de podea pot să necesite înlocu-
ire sau consolidare.

Nerealizat

Soluționarea problemei de pătrundere a apei în subsol, in-
stalarea unui sistem de drenaj și uscare a pereților subsolului

Nerealizat

Înlocuirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare. Realizat
Reconfigurarea spațiilor și renovarea finisajelor interioare. Realizat parțial3

Îmbunătățirea instalației și cablurilor electrice ale clădirii. Realizat
Îmbunătățirea sistemului de încălzire. Realizat parțial
Înlocuirea ferestrelor exterioare. Realizat
Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului LAN. Realizat parțial

Sursa : Raport privind evaluarea infrastructurii din anul 200923

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

2 Deși executorii judecătorești au fost mutați, spațiul dat a fost ocupat de biroul de probațiu-
ne. Se planifica eliberarea spațiului dat și utilizarea acestuia potrivit necesităților instanței.

3 La data vizitei de documentare, lucrările de renovare și reamenajare, erau în proces de 
desfășurare.

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Călărași au fost realizate 
lucrări de renovare, care s-au focusat parțial pe recomandările 
stabilite în Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Sistemul de alimentare cu apă a fost renovat. A fost îmbunătățită 
instalația și cablurile electrice ale clădirii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 33% din recomandări au fost realizate 
integral, 45% au fost realizate parțial, iar 22% au rămas nerealizate. 

Recomandări

•	 Finisarea lucrărilor de reparație capitală. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Crearea spațiului cu acces restricționat pentru deținuți.
•	 Crearea biroului pentru audierea minorilor participanți în proces.

foto 6. Arhiva
foto 7. Etajul 1 în proces de renovare
foto 8. Etajul 2 în proces de renovare

6

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Călărași utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD în anul 2011. 

Angajații Judecătoriei Călărași au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum ar fi repartizarea inechitabilă a dosarelor. Anterior, 
președintele instanței gestiona resursele umane prin intermediul PIGD 
și înregistra noii angajați ai instanței. La moment, din motivul fluxului de 
personal, gestionarea resurselor umane în PIGD nu este realizată.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea 
documentelor din dosarele pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosa-
relor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: din dosarele civile 
– cererea de chemare în judecată, bonul de plată a taxei de stat și alte acte 
principale, din dosarele penale se scanează doar rechizitoriul, iar dosarele 
contravenționale nu se scanează4.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu promptitudi-
ne. Astfel, gradul general de satisfacție a Judecătoriei Călărași de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Călărași

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Introducerea gradelor de complexitate pentru repartizarea ale-

atorie a cauzelor.
2. Introducerea tuturor indicilor necesari pentru categoriile de 

dosare examinate de judecătorul de instrucție

Sursa: Consilierul președintelui și cancelaria Judecătoriei Călărași

4  La data vizitei de documentare, în instanță se efectuau lucrări de reparație capitală, 
cablurile de rețea și computere fiind parțial scoase, astfel, temporar, scanarea nu se 
realiza.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Călărași dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 
3 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. În timpul vizitei 
de documentare s-a relatat că nu toate ședințele au loc în săli, dat fiind 
numărul de 6 judecători care la moment activează la Judecătoria Călărași 
și 4 săli de ședințe. În urma reparației va fi creată o nouă sală de ședințe. 
Drept urmare, ședințele vor avea loc în săli. Şedințele care au loc în săli nu 
sunt înregistrate audio. 

Solicitările parvenite privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată 
nu au fost satisfăcute, din motiv că grefierii nou-angajați nu cunoșteau 
modalitatea de utilizare a programului de înregistrare audio. Începînd cu 
anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistrare 
audio, solicitări de eliberare a CD-lui cu înregistrarea ședinței nu au fost 
înaintate. 

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio5.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată6, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Călărași țin de lipsa 
instruirilor și fluxul cadrelor de personal. Probleme raportate de altă na-
tură sunt legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe suport de 
hîrtie și electronic.

 

5  Din motivul lucrărilor de reparație.
6 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 

prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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foto 9. Cancelaria  Judecătoriei 
Călărași

foto 10. Mobilierul din cancelaria 
Judecătoriei Călărași

9

10

foto 11. Sală de ședințe
foto 12. Sală de ședințe
foto 13. Sală de ședințe  

în proces de renovare

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI CăLăRAșI

Judecătoria Călărași dispune de o pagină web pe care este plasată 
informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Că-
lărași de persoana responsabilă de relații cu publicul în măsura în care 
informația urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Călărași și gradul lor de completivitate. 
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Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Călărași 

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
Competența -	 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
Citații publice Nu conține informații
Comunicate de presă Link activ la Ceremonia de transmitere a echipamentului IT Judecătoriei 

Călărași în cadrul Proiectului Regional de Susținere a Protecției în Belarus, 
Moldova și Ucraina

Serviciul relații cu publicul Nu conține informații
Informații de interes public -	 Link activ la Programul de lucru al Judecătoriei Călărași 

-	 Link activ la Rechizite bancare, ce conține linkuri active la Rechizitele 
bancare pentru plata taxei de stat și Rechizitele bancare pentru plata 
taxei întru prestarea serviciilor, contra plată, de către Judecătoria Călărași

-	 Link activ la Contacte, care nu conține informații
Informații statistice Nu conține informații
Arhiva Link activ la meniul Arhiva citațiilor 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 Președintelui RM
	Pagina oficială a Parlamentului RM
	Pagina oficială a Guvernului RM
	Pagina oficială a Ministerului Justiției a RM
	Pagina oficială a Consiliului Superior a Magistraturii
	Pagina oficială a Curții Supreme de Justiție
	Pagina oficială a Curții de Apel Chișinău
	Pagina oficială a Institutului Național a Justiției
	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 instanței

Sursa:  http://jcl.justice.md 

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate meniurile sunt completate cu informație de 
interes public despre activitatea Judecătoriei Călărași. Meniurile, în care informația lipsește, urmează a fi completate 
cu informație de interes public. În unele meniuri informația se dublează. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Călărași dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere  (doar 25 funcționale) 27 10
Imprimante  (doar 19 funcționale) 23 10
Scaner 6 2
Seturi de înregistrare audio 3 2
Fax 3 1
UPS  (doar 8 funcționale) 13 27

Sursa: Judecătoria Călăraşi

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Călărași se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor.

•	 Angajații Judecătoriei Călărași scanează toate documentele din dosarele civile. Dosarele administrative nu 
se scanează, iar în dosarele penale se scanează doar rechizitoriul.

•	 Angajații Judecătoriei Călărași nu folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Călărași sunt necesare 10 computere, 10 imprimante, 2 scanere, 

2 seturi de înregistrare audio, 1 fax și 27 UPS-uri.
•	 Judecătoria Călărași utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 

completate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Călărași.

Recomandări

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM7.
•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de 

înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actualizată.
•	 Evitarea dublării informației plasate pe pagina web și reformatarea textului din meniuri.

7 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Călărași este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Călărași a crescut din 2009 de la 3515 dosare la 
3686 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011, a scăzut de la 3276 dosare în anul 2009 
la 3226 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Călărași s-a mărit de la 806 
dosare în anul 2009 la 1487 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1015 dosare în anul 2009 la 
622 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Călărași relevă o creștere a restanței de la 239 dosare restante în 2009 la 
460 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Călărași a scăzut de la 93,2% în 
anul 2009 la 87,5% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CĂLĂRAȘI
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Călărași se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Călărași se află la etajul 1, departe de intrare. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii 
din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe 
suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Călărași utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Călărași

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul de evidență al prezentărilor biroului de probațiune
4. Registrul de evidență al literaturii

Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile
2. Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
3. Registrul alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4. Registrul alfabetic al dosarelor economice
5. Registrul alfabetic al dosarelor examinate în ordine de revizuire
6. Registrul de intrare a cererilor de chemare în judecată 
7. Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor 
8. Registrul alfabetic al dosarelor
9. Fișa acțiunilor

Penal 1. Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2. Registrul de evidență al dosarelor penale
3. Registrul de evidență al corpurilor delicte
4. Registrul de evidență a plîngerilor depuse împotriva acțiunilor organelor de 

urmărire penală
5. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2. Registrul de evidență al dosarelor contravenționale
3. Registrul de evidență a materialelor cu plîngeri împotriva organelor extrajudiciare
4. Registrul de evidență a materialelor privind prelungirea termenului de aplicare 

a măsurilor preventive
5. Registrul de evidență al mandatelor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Călărași

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de intrare 
a cererilor de chemare în judecată, Registrul alfabetic a 
dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul  de intrare a cererilor de chemare în judecată
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,   Registrul de 
intrare a cererilor de chemare în judecată, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Călărași

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Instrucțiune8.

Arhiva Judecătoriei Călărași este amplasată eficient la etajul 1 al clădirii. Spațiul pentru arhivă este insuficient, nu 
dispune de sistem de ventilare. Sunt necesare lucrări de reparație capitală a spațiului arhivei. Dosarele sunt păstrate 
ordonat pe rafturi, însă lipsește spațiul pentru corpurile delicte.

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Călărași a crescut în perioada 2009-2011 cu 4,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Călărași a scăzut în perioada 2009-2011 cu 1,5%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Călărași în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 681 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 12 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 393 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  221 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 5,7%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

8 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Călărași activează 6 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul de angajați ai Judecătoriei Călărași, cu excepția 
judecătorilor, constituie 24,5 unități de personal.  

În schema de încadrare a Judecătoriei Călărași nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. An-
terior, președintele instanței și șeful cancelariei erau responsabili pentru 
gestionarea resursele umane. 

La Judecătoria Călărași activează un specialist relații cu publicul, care ad-
ministrează pagina web și e-mailul instanței. După necesitate, specialistul 
relații cu publicul cumulează funcția specialist cancelarie.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții nu se plasează anunț, dar se se-
lectează candidați dintre persoanele care efectuează stagiul de practică. 
Președintele instanței poartă o discuție cu candidații, ulterior, decide asu-
pra angajării și întocmește ordinul de angajare. Consilierul președintelui 
instanței a menționat că, din lipsă acută de personal, nu au loc testări 
scrise sau interviuri complexe.

Judecătoria Călărași dispune de fișe de post pentru funcțiile de șef cance-
larie, consilierul președintelui, consultant, grefier, contabil-șef, traducător, 
specialist relații cu publicul, specialist cancelarie, specialist pedagog, șef 
arhivă, curier, operator în sala cu cazane, îngrijitori teritoriu, îngrijitori în-
căperi, paznic și șofer.9

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Călărași

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent9

1. Judecător 5
2. Judecător de instrucție  1
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 2 
6. Grefier 6
7. Translator 1
8. Şef cancelarie 1
9. Specialist coordonator 1

9 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucți-
unii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

10. Specialist 2,5
11. Şef arhivă 1
12. Curier 0,5
13. Şofer 1
14. Paznici 3
15. Operator în sala cu cazane 1,5
16. Îngrijitori încăperi 1,5
17. Curățător teritoriu 0,5

TOTAL 30,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Călărași

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Călărași au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
fiind abonată și la baza de date legislativă privată MoldLex. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Călărași pot fi menționate Monitorul ofi-
cial, Contabilitate și Audit, Dreptul, Buletinul Curții Supreme de Justiție, 
Călărașii.  

Colaboratorii judecătoriei au menționat că instanța nu desfășoară cursuri 
interne de instruire. Subiectele de instruire care prezintă interes pentru 
angajații Judecătoriei Călărași țin de utilizarea PIGD și Femida – pentru 
grefieri, administrarea paginii web pentru specialistul relații cu publicul.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Călărași este rea-
lizat de președinte și consilierul președintelui. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Călărași, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Călăraşi
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La Judecătoria Călărași nu este amenajat un ghișeu de informare a 
cetățenilor. Cancelaria este situată la etajul 1, departe de intrarea în 
instanță. Biroul specialistului relații cu publicul se află temporar la etajul 
2, iar după finisarea lucrărilor de reparație, biroul specialistului va fi mutat 
la etajul 1. În instanță lipsesc săgeți de direcționare a cetățenilor la biroul 
de informații (cancelarie) și arhivă. Indicatoare spre biroul specialistului 
relații cu publicul nu sunt. Lipsesc indicatoare cu avertismentul că accesul 
justițiabililor în birourile judecătorilor este interzis10.

În clădire nu există un panou de informații. Din motivul lucrărilor de repa-
rație capitală, toate indicatoarele și panoul de informații au fost  scoase. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria Judecă-
toriei Călărași pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depune 
o cerere. Avizarea cererii de către președintele Judecătoriei Călărași nu 
este necesară. Persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de 
stat. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe 
mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, 
termenul mediu de eliberare a copiei este de 2 zile. 

10  Lipsa indicatoarelor este datorată lucrărilor de reparație.

Concluzii

•	 Nu este amenajat un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul de informații, 

cancelarie și arhivă. 
•	 Cancelaria Judecătoriei Călăraşi se află la etajul 1 al clădirii, de-

parte de intrare. O astfel de amplasare nu este în corespundere 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită 
avizarea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Instalarea panoului de informații cu informație de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Călărași, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Spațiu pentru justițiabili la etajul 1 (în proces de renovare)
foto 15. Spațiu pentru justițiabili la etajul 2 (în proces de renovare)

14 15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Călărași elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza 
cheltuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată 
pentru anul pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd 
toate aceste operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget 
încadrîndu-se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Călărași este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.11

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Călărași a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,3 milioane lei în 
2010 la circa 2,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat considerabil, creșterea fiind de 
două ori. Aceasta se datorează efectuării de către instanță a reparațiilor 
capitale. La fel, o majorare de 66% față de anul precedent au avut chel-
tuielile ce țin de servicii comunale și de 45% cele operaționale. Pe de altă 
parte, cheltuielile de procurare a mijloacelor fixe s-au diminuat cu 73%.

11  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Călărași a fost planificat cu o redu-
cere de 8% comparativ cu anul 2011. Reducerea se datorează diminuării 
volumului de mijloace financiare pentru reparații capitale cu 26% și a lip-
sei mijloacelor financiare destinate procurării de mijloace fixe. 

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Din motivul existenței finanțării investițiilor capitale, ponderea cheltuieli-
lor de personal în mediu pentru trei ani este de circa 70%. Întrucît mări-
mea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și normative, 
instanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în ve-
dere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest 
domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 103,3 mii lei la 149,7 
mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 45%), atunci în valori reale, ținînd 
cont de rata inflației (7% în anul 201112), acestea au înregistrat o creștere 
de 35%. Raportînd 149,7 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 139,9 mii lei. De aici și rezultă că cheltuieli-
le operaționale în valori reale s-au majorat cu 36,6 mii lei.

12  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Călărași pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,007,737 1,151,142 14% 1,242,600 8%
Reparații 0 1,496,175 100% 1,100,000 -26%
Servicii comunale 68,299 113,528 66% 150,000 32%
Mijloace fixe 148,730 39,989 -73% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 103,340 149,685 45% 207,500 39%

Total 1,328,106 2,950,519 122% 2,700,100 -8%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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283

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2011, cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor operaționale a 
fost deținută de cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale și obiecte 
de uz gospodăresc (35%) care a fost în creștere cu 23 puncte procentuale 
față de anul precedent. Pentru restul sub-categoriilor de cheltuieli, cota 
acestora în totalul cheltuielilor operaționale a fost în descreștere. Astfel, 
cota cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și de poștă s-a redus de 
la 33% înregistrată în anul 2010 la 30% în anul 2011, iar cea a cheltuielilor 
pentru servicii de transport de la 19% la 15%.

Pentru anul 2012, toate sub-categoriile de cheltuieli au fost planificate cu 
o reducere față de anul 2011.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și a numărului 
de dosare examinate de instanță. Astfel, în anul 2011, numărul de dosare 
examinate a constituit 3226 față de 3117 examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 33 lei, pe cînd în anul 2011 – 46 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Călărași

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși atît cheltuielile operaționale cît și numărul de dosare examinate au 
avut o evoluție ascendentă, în anul 2011 costul mediu operațional al unui 
dosar s-a majorat cu 13 lei. Majorarea poate fi explicată prin faptul că rata 
de creștere a cheltuielilor operaționale a fost mai mare față de rata de 
creștere a numărului de dosare examinate. Astfel, dacă prima a fost de 
45% atunci a doua a fost de doar 3%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CăLăRAșI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 46 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Călărași 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Călărași a fost mai mic față de costul mediu ponderat per 
dosar examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Călărași evidența contabilă se duce manual. Proba-
bil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Consilier. Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în 
achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă schim-
bare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la șase 
luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Călăraşi
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JUDECĂTORIA 
CĂUȘENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Căușeni, amplasată în orașul Căușeni, deservește 89.140  
locuitori din cele 43 localități care fac parte din raionul Căușeni con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 6 jude-
cători de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 24 persoane. La Jude-
cătoria Căușeni nu există un specialist în resurse umane, manage-
mentul resurselor umane fiind realizat de președinte și consilierul 
președintelui. Specialistul relații cu publicul cumulează și funcția de 
specialist cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale, atît în valori nominale cît și în valori reale, au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat s-a majorat față de 2010 și a fost puțin peste costul me-
diu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Căușeni are suprafața de 448,4 
m2, este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1975, proiec-
tul fiind destinat construcției unei judecătorii. Clădirea judecătoriei 
este într-o stare nesatisfăcătoare: fațada clădirii, acoperișul, ape-
ductul, sistemul de canalizare și sistemul electric necesită renovare. 
Se planifică crearea unei săli de ședințe la etajul 2 și construirea 
garajului.

Angajații Judecătoriei Căușeni folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2009. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, viteza 
redusă, cunoașterea insuficientă a opțiunilor existente în versiunea 
2 a PIGD au fost menționate de către angajații Judecătoriei Căușeni 
drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Or. Căușeni, str. Ştefan cel Mare, 6

Data vizitei: 31 mai 2012

Angajații Judecătoriei Căușeni parțial înregistrează audio ședințele 
care au loc în cele 2 săli de ședințe în care este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio. Excepție fac cazurile cînd echipamentul se 
defectează sau grefierii sunt nou-angajați și nu cunosc modalitatea 
de utilizare a echipamentului. În timpul vizitei de documentare s-a 
menționat că nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor în să-
lile de ședințe, dat fiind numărul de 3 săli la 7 judecători care la mo-
ment activează în judecătorie. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, 
lipsa instruirilor, dar și prevederile legislației care impun atît scrie-
rea procesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor 
(adică dublarea acțiunilor), servesc drept factori care afectează ne-
gativ frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Căușeni țin un număr de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Căușeni a crescut 
în perioada 2009-2011 cu  7 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 310 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 80,8%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă, lipsește 
avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este in-
terzis. 

Pagina web a Judecătoriei Căușeni este actualizată periodic, meniu-
rile fiind parțial completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, unele meniuri nu sunt completate cu informație, iar în alte-
le informația plasată se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită reparație. Intrarea din fața și spatele instanței necesită 
renovare.  

Alimentare cu apă 4 Alimentarea cu apă este insuficientă. Instanța este conectată la sistemul de 
alimentare cu apă pe ore. Țevile sunt vechi.

Alimentare cu energie electrică 4 Rețeaua electrică este foarte veche, iar reparația acesteia nu se planifică. Problemele 
cu rețeaua electrică sunt cauzate și de rețeaua electrică din regiune.

Sistem de canalizare 4 Sistemul este vechi, sunt probleme cu țevile, care se defectează des, iar reparația 
acesteia nu se planifică.

Sistem de încălzire 4 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Sistemul de țevi și caloriferele este nou, 
fiind renovat în cadrul reparației din 2009. Cazanele sunt în stare nesatisfăcătoare, 
fiind întocmit un act de expertiză ce constată necorespunderea acestora normelor de 
utilizare.

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 4 Structura acoperișului este nesigură, cu fisuri, apa pătrunde în încăperi. Din acest 
motiv, în cadrul instanței s-a format mucegai. 

Interior 3 Pereții în interiorul instanței sunt parțial afectați de mucegai. Podeaua și tavanele au 
fost renovate integral. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

4

5

3

foto 1. Fațada
foto 2. Fațada 

1

2

foto 3. Intrarea din spate  
a instanței

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva

Judecătoria Căuşeni



287

1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Căușeni în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Căușeni are o suprafață de 448,4 m² și 2 etaje. Sunt 
19 spații de oficiu, 1 spațiu public și 3 săli de ședințe. (foto nr. 6)

Judecătoria Căușeni beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de 
zi, în statele de personal fiind prevăzute și 3 unități de paznici de noapte.

La etapa actuală, clădirea se află în stare nesatisfăcătoare, există unele 
defecțiuni cauzate de pătrunderea apei în urma ploilor. Din acest motiv, 
în marea parte a birourilor s-a format mucegai, fiind prezent și un miros 
corespunzător. Pentru a asigura ventilarea adecvată a instanței se reco-
mandă instalarea unui sistem de ventilare.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct vechi, fiind ne-
cesară schimbarea întregului sistem. Sistemul electric este în stare nesa-
tisfăcătoare și nu permite instalarea sistemelor de aer condiționat în toate 
încăperile. Sistemul de încălzire necesită înnoire: deși țevile și caloriferele 
sunt noi, cazanele nu mai pot fi utilizate și necesită a fi înlocuite.

Arhiva este aranjată eficient într-o singură încăpere de la etajul 1. Securi-
tatea acesteia este asigurată de lacătul de la ușă. A fost limitat accesul per-
soanelor la etajul 2 al instanței. Cancelaria a fost transferată într-un birou 
mai mare, însă, departe de intrare. Un birou, care anterior a fost ocupat 
de avocați, la etajul 1, a fost eliberat și transformat într-o sală de ședințe. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Căușeni este doar într-o anumită măsură 
adecvat pentru activitatea unei instanțe de judecată. O intrare separată 
pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia lipsesc. 
La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din fața 
instanței și coridorul public. Instituția dispune de 3 săli de ședințe în care 
își desfășoară activitatea 7 judecători. Se planifică amenajarea a celei de-a 
patra săli la etajul 1 și celei dea cincea săli la etajul 2. 

Judecătoria Căușeni dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică construcția unui garaj pentru mașina instanței. Totodată, instanța 
necesită extindere atît pentru a crea birouri pentru grefieri, cît și pentru 
a face față creșterii numărului de angajați (odată cu instituirea funcției de 
referent). 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare satisfăcătoare. Majoritatea 
spațiilor au fost renovate, inclusiv spațiul pentru arhivă. Partea din spa-
te a clădirii, inclusiv intrarea, necesită renovare. În cancelarie și birourile 
judecătorilor a fost schimbat tavanul, podeaua și au fost vopsiți pereții. 
La etajul 1 se află 2 WC-uri, care nu funcționează, din motiv că țevile de 
canalizare nu sunt conectate la acestea. Scara principală din instanță a fost 
renovată integral. Pe pereți, în special în cancelarie, este mucegai.

La etajul 2 pereții, tavanele, podelele, ferestrele și ușile interioare au fost 
renovate. De asemenea, a fost procurat mobilier nou, corpuri de ilumi-
nat și au fost instalate calorifere noi. Serverul este instalat într-o încăpe-
re mare, care are o fereastră, dar nu este dotată cu aer condiționat2. Se 
intenționează reconfigurarea acestui spațiu în sală de ședințe, cu crearea 
unei intrări separate, prin spate, pentru deținuți. Iluminarea naturală este 
bună și toate ferestrele de pe etaj sunt în stare bună. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din reco-
mandări a fost realizată parțial. Astfel, deși cancelaria a fost reamplasată 
într-un birou mai mare, acesta se află departe de intrarea în instanță. Se 
planifică amenajarea unei săli de ședințe la etajul 2 și  ventilarea încăperii 
pentru serverul rețelei locale (LAN).

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea lucrărilor curente de renovare a 
interiorului și reconfigurarea spațiilor în ca-
zurile posibile

Realizat parțial Reconfigu-
rarea spațiului nu a avut  
loc

Repararea și îmbunătățirea aspectului fron-
tonului și scărilor de la intrare

Nerealizat

Curățirea fațadei exterioare Nerealizat
Înlocuirea țevilor de canalizare Nerealizat
Îmbunătățirea instalației electrice a clădirii Nerealizat
Dotarea cu aer condiționat a camerei serve-
rului rețelei locale (LAN)

Planificat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

2 Se intenționează instalarea unui sistem de aer condiționat , însă, rețeaua electrică veche 
poate periclita funcționarea continuă a acestuia.

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Căușeni au fost realizate lucrări de 
renovare, care însă nu s-au focusat pe recomandările din Raportul privind 
evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Unele încăperi, cum ar fi WC-ul de la etajul 1 din clădirea Judecătoriei 
Căușeni necesită lucrări de reparație capitală.

•	 Fațada exterioară necesită curățire și renovare.
•	 În instanță lipsește un sistem de ventilare, motiv pentru care a apărut 

mucegai și miros.
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 2009, se 

poate conchide că nici o recomandare din Raportul privind evaluarea 
infrastructurii nu a fost realizată integral, 17% din recomandări au fost 
realizate parțial și 16% din recomandări sunt planificate. 

Recomandări

•	 Repararea și îmbunătățirea aspectului frontonului și scărilor de la intrare. 
•	 Curățirea fațadei exterioare. 
•	 Îmbunătățirea instalației electrice a clădirii. 
•	 Înlocuirea sistemului de canalizare.
•	 Instalarea jgheaburilor și burlanelor care vor dispersa apa de la clădire.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Înlăturarea umezelii de pe pereții externi.
•	 Renovarea interiorului clădirii și reconfigurarea spațiului.
•	 Reamplasarea cancelariei și a recepției publicului la etajul 1 lîngă intrarea 

principală, facilitînd astfel accesul justițiabililor la informație.
•	 Reamplasarea arhivei.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți cu acces restricționat.
•	 Construirea unor WC-uri noi la etajul 1.

foto 6. Spațiu / Scaune pentru cetățeni 
foto 7. Cancelarie 
foto 8. Sala de ședințe 

6

7

8

•	 Îmbunătățirea rețelei de 
alimentare cu energie 
electrică a clădirii.

•	 Ventilarea încăperii pentru 
server.

•	 Crearea biroului de 
examinare a dosarelor pentru 
procurori și avocați.

•	 Înlocuirea cazanelor.
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Căușeni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD în 2011. 

Angajații Judecătoriei Căușeni au menționat probleme ce țin de aspec-
tele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și 
repartizarea inechitabilă, dificultăți în utilizarea instrumentului de căutare 
și salvare a participanților la proces. CTS gestionează resursele umane, 
introducînd noii angajați ai instanței în PIGD.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: dosarele civile în întregime, dosarele penale – doar rechizitoriul și 
dosarele contravenționale sunt scanate în întregime. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, toate 
probleme de ordin tehnic fiind soluționate de CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere. 
Astfel, gradul general de satisfacție a Judecătoriei Căușeni de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Căușeni 

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Introducerea categoriei de cauze economice  
2. Introducerea indicilor pentru demersurile biroului de 

probațiune și demersurile executorilor judecătorești
Sursa:  Președintele Judecătoriei Căușeni

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Căușeni dispune de 3 săli de ședințe în care sunt instalate 2 seturi 
de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și programul de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată.  Şedințele care au loc în sălile de 
ședințe sunt parțial înregistrate audio (cu excepția unor rare cazuri cînd echi-
pamentul se defectează sau grefierul nu este instruit în utilizarea echipamen-
tului). În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot 
avea loc în săli, dat fiind numărul de 7 judecători care la moment activează în 
instanță și doar 3 săli de ședințe Înregistrările audio se păstrează pe serverul 
instanței, fără a fi copiate pe CD și anexate la dosarul fizic. 

Solicitări pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost. Pe parcur-
sul anilor 2009-2012 (perioadă de utilizare a programului și echipamen-
tului de înregistrare audio), cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea 
ședinței nu au fost.

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată3, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Căușeni țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio sau 
de a audia înregistrarea. Probleme raportate de altă natură sunt numă-
rul insuficient de săli de ședință, legislația imperfectă care prevede lucrul 
dublu  - pe suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor instruite.

3 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 9. Cancelaria
foto 10. Cancelaria

9 10

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI CăușenI

Judecătoria Căușeni dispune de o pagină web pe care este plasată 
informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează de consilierul 
președintelui. La momentul vizitei funcția dată era vacantă, astfel, pagina 
web nu era administrată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Căușeni și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. 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 Relații 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 judecatorești” 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/

Judecătoria Căuşeni
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate 
meniurile sunt completate cu informație de interes public despre activi-
tatea 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 dublea-
ză 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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Căușeni dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 23 5
Imprimante 19 -
Scanere 2 7
Seturi de înregistrare audio 2 3
Xerox - 3
Sisteme de aer condiționat - 17

Sursa: Judecătoria Căușeni

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD, angajații Judecătoriei Căușeni 
se confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor, 
necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a 
PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Căușeni folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată în limita în care le permite 
numărul sălilor de ședințe existente.

•	 Toate înregistrările audio sunt stocate pe server și nu se înscriu 
pe CD-uri.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Căușeni sunt necesa-
re 5 computere, 7 scanere,  3 seturi de echipament de înregistrare 
audio, 3 aparate Xerox și 17 sisteme de aer condiționat. 

•	 Judecătoria Căușeni la moment nu utilizează sistemul de mana-
gement al conținutului paginii web. Meniurile sunt completate 
parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecă-
toriei Căușeni. Uneori lipsește coerența între denumirea meniului 
și conținutul acestuia.

foto 11. Sală de ședințe
foto 12. Sală de ședințe
foto 13. Inscripție de pe una  

din sălile de ședințe

11 13

Recomandări

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință 
prin crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului 
de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a 
graficului ședințelor de examinare a cauzelor. 

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server 
în conformitate cu Regulamentul CSM4.

•	 Completarea paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 

web. 
•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.

4  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Căuşeni
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Căușeni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregis-
trate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Căușeni a crescut de la 3754 dosare în 2009 la 
3761 dosare în 2011.

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011 a scăzut de la 3349 dosare în anul 2009 
la 3039 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Căușeni s-a micșorat de la 1377 
dosare în anul 2009 la 1257 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 680 dosare în anul 2009 la 
416 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Căușeni relevă o creștere a restanței de la 405 dosare restante în 2009 la 
722 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Căușeni a scăzut de la 89,2% în 
anul 2009 la 80,8% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Căușeni se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Căușeni se află la etajul 1, dar nu este aproape 
de intrarea în instanță. În cancelarie activează 2 specialiști, precum și 
specialistul coordonator care cumulează funcția respectivă cu funcția de 
specialist cancelarie. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru 
scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe 
suport de hîrtie.

Cancelaria Judecătoriei Căușeni utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CĂUȘENI
Judecătoria Căuşeni
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Căușeni

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a prezentărilor biroului de probațiune
4.	 Registrul de evidență a literaturii

Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul de intrare a cererilor de chemare în judecată
3.	 Registrul de evidență a dosarelor civile
4.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ
5.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
6.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în ordine de revizuire
7.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
8.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor
9.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor penale
3.	 Registrul de evidență a plîngerilor depuse împotriva acțiunilor organelor de 

urmărire penală
4.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
5.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
2.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului măsurilor 

preventive
4.	 Registrul de evidență a plîngerilor împotriva hotarîrilor organelor extrajudiciare 

în cauze contravenționale
5.	 Registrul de evidență al mandatelor (arest, perchiziție)

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Căușeni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabel 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată  în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de intrare a 
cererilor de chemare în judecată, 
Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor, Regis-
trul de evidență a dosarelor civile, Indicele alfabetic al do-
sarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de intrare a 
cererilor de chemare în judecată, 
Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor,  
Registrul de evidență a dosarelor civile

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al dosarelor civile

Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de intrare a 
cererilor de chemare în judecată, 
Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor,  
Registrul de evidență a dosarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Căușeni 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune5. 

Arhiva Judecătoriei Căușeni este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind amenajată eficient într-un singur spațiu. Totuși, 
lipsesc orice indicatoare de direcționare a cetățenilor spre arhivă. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are 
dimensiuni adecvate, o locație potrivită, dosarele fiind păstrate în mod ordonat. Starea tehnică a încăperii pentru 
arhivă este bună, însă nu dispune de un sistem de ventilare. Corpurile delicte sunt păstrate într-o încăpere separată 
care nu este securizată în modul cuvenit.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Căușeni a crescut în perioada 2009-2011 cu 0,2%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Căușeni a scăzut în perioada 2009-2011 cu 9,3%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Căușeni în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 120 

dosare, al dosarelor penale a crescut cu 18 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 264 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 317 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 8,4%.
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 

Recomandări

•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă și a indicatorilor de direcționare a cetățenilor spre arhivă.
•	 Reamplasarea cancelariei și construirea unei săli de recepție a cetățenilor la etajul 1.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 pentru aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune.

5  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Căușeni activează 7 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul de angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 
24 persoane.  

În schema de încadrare a Judecătoriei Căușeni nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. Pînă 
la introducerea acestei unități, președintele instanței și șeful cancelariei 
erau responsabili pentru gestionarea resurselor umane.

La Judecătoria Căușeni activează un specialist relații cu publicul, care nu 
exercită atribuțiile directe stabilite în fișa de post, ci activează în calitate 
de specialist în cancelarie. 

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în cadrul 
instanței, pe pagina web și în ziarul local. Președintele instanței organi-
zează o intervievare verbală, decide asupra angajării și întocmește ordinul 
de angajare. Persoana angajată este supusă unei perioade de probă de 6 
luni. Președintele instanței a explicat că, la funcția de grefier sau consul-
tant candidații se acceptă fără testări scrise, din motiv că este lipsă acută 
de personal.

Judecătoria Căușeni dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, contabil-șef, consultant, șef cancelarie, șef arhivă, grefier, 
translator și specialist cancelarie. 

Tabel 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Căușeni

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 6 -
2. Judecător de instrucție  1  -
3. Consilier al președintelui  1 1
4. Contabil-șef 1 -
5. Consultant 2 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 1 -

8. Grefier 7 -
9. Translator 1 -
10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Arhivar 1 -
13. Şofer 1 -
14. Îngrijitor de încăperi 1.5 -
15. Curier 0,5 -
16. Paznic 3 -
17. Curățător teritoriu 1 -

TOTAL 31 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Căușeni 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Căușeni au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Căușeni pot fi menționate Monitorul Ofici-
al, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Revista națională de drept, Dreptul, 
Economiceskoe Obozrenie și ziarul Căușeni.  

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instru-
ire pentru angajați. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Căușeni este rea-
lizat de președinte și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, cu-
mulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a co-

laboratorilor Judecătoriei Căușeni, în vederea clarificării proble-
melor apărute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu.

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Căușeni lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrarea în judecătorie. Specialistului relații cu publicul 
(care cumulează această funcție cu cea de specialist cancelarie) este am-
plasat la etajul 1 în cadrul cancelariei. La intrare în instanță lipsesc orice 
indicatoare de direcționare a cetățenilor către specialistul relații cu publi-
cul. Nu există nici săgeți de direcționare spre cancelaria sau arhiva Judecă-
toriei Căușeni. Nu există indicatoare cu avertismentul că accesul în biroul 
judecătorului este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații:

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Căușeni 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word 

-	 Ordinul cu privire la accesul în Judecătoria Căușeni, care cuprinde 
reguli de conduită al participanților la proces și terțelor persoane. 

De trei ori pe săptămînă – luni, miercuri și vineri – părțile și alți participanți 
la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Căușeni pentru a pri-
mi copii de pe hotărîri. În acest scop, se depune o cerere la cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie transmit cererea la președintele Judecătoriei 
Căușeni spre avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care a depus 
cererea urmează să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de 
stat, persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe ho-
tărîre. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe 
mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, 
termenul mediu de eliberare a copiei este de 2-3 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Căușeni se află la etajul 1 al clădirii, dar nu 
este aproape de intrare. O astfel de amplasare vine în contradicție 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei mai aproape de intrare și crearea unui 
ghișeu unic de informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu pu-
blicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Căușeni, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panou de informații
foto 15. Panou cu listele ședințelor de judecată 

14

15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Căușeni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații 

capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Căușeni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Căușeni este într-o ușoară creștere de la circa 1,4 milioane lei în anul 2010 
la circa 1,9 milioane lei prevăzuți pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că 
în anul 2011, bugetul judecătoriei a rămas practic neschimbat față de 
anul 2010. Analizînd grupele de cheltuieli putem constata o diminuare a 
cheltuielilor pentru reparații cu 74%. La fel, au cunoscut o diminuare și 
cheltuielile pentru servicii comunale cu 21%. În cazul reparațiilor, dimi-
nuarea poate fi explicată prin faptul că în anul 2010, Judecătoria Căușeni 

6  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de 
transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, formarea 
profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și de calcul, 
mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării

a beneficiat de reparații capitale, pe cînd în 2011, aceasta a beneficiat 
doar de reparații curente. În cazul cheltuielilor pentru servicii comunale 
se poate de concluzionat că judecătoria a făcut economii pentru a finan-
ța, probabil, cheltuielile operaționale sau a procura mijloace fixe. Pentru 
anul 2012, bugetul instanței cunoaște o creștere simțitoare cu 30% față 
de 2011. De fapt, această creștere se datorează, în mare parte, majorării 
volumului mijloacelor financiare destinate procurării mijloacelor fixe. În 
anul 2012 judecătoria a procurat un automobil. O creștere demnă de 
atras atenția o au și cheltuielile pentru reparații. Astfel, pentru anul cu-
rent, instanța va beneficia de mijloace financiare în volum dublu față de 
anul precedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 163,5 mii 
lei la 194,6 mii lei (ceea ce constituie o creștere de circa 19%), atunci în 
valori reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au 
înregistrat o creștere de circa 11%. Raportînd 194,6 mii lei din anul 2011 

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

la prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 181,9 mii lei. De 
aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale au crescut cu 
circa 18,4 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Căușeni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,070,333 1,108,210 4% 1,306,700 18%
Reparații 79,071 20,468 -74% 50,000 144%
Servicii comunale 103,400 82,116 -21% 95,000 16%
Mijloace fixe 34,000 40,200 18% 210,000 422%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 163,460 194,616 19% 215,900 11%

Total 1,450,264 1,445,610 0% 1,877,600 30%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Căuşeni



295

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011 cheltuielile pentru servicii de teleco-
municație și de poștă, în totalul cheltuielilor operaționale, s-au diminuat 
față de anul 2010 (cu 7%). O evoluție opusă au avut cheltuielile pentru re-
chizitele de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc. Ponderea aces-
tora în totalul cheltuielilor operaționale a crescut cu 6% față de anul 2010. 
Pentru anul 2012 constatăm o majorare simțitoare a ponderii mijloacelor 
financiare destinate acoperirii cheltuielilor pentru servicii de telecomuni-
cație și de poștă (cu 14%). La extrema opusă se află mijloacele financia-
re destinate finanțării cheltuielilor pentru rechizite de birou, materiale și 
obiecte de uz gospodăresc. Pentru anul 2012, acestea au fost planificate 
cu o diminuare de 15% în totalul cheltuielilor operaționale. Ca constatare 
se poate de afirmat că Judecătoria Căușeni majora finanțarea unei catego-
rii pe baza alteia și viceversa în aceiași proporție. În ce privește cheltuielile 
de transport, acestea au o tendință ușor ascendentă de la 6% în anul 2010 
la 9% planificate pentru anul 2012.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru serviciile de tele-
comunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor sunt destinate 
procurării semnelor poștale. Dacă e să transformăm în sumă bănească, 
aceasta ar însemna că în anul 2010 pentru semne poștale s-au utilizat cir-
ca 45 mii lei, în anul 2011 – circa 44 mii lei și pentru anul 2012 s-au plani-
ficat circa 68 mii lei.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011, comparativ cu anul 
2010, poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
această creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 
2011, numărul de dosare examinate a constituit 3039, cu 787 dosare exa-
minate mai puține față de anul 2010. 

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 43 lei, pe cînd în anul 2011 – 64 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Căușeni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CăușenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 64 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare, se pro-
pune ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponde-
rat al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că, 
la determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul 
doar datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Căușeni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Căușeni a fost puțin peste costul mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Căușeni evidența contabilă se duce în mod automa-
tizat.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și a degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, Judecătoria Căușeni a beneficiat de o creștere reală 
a bugetului, inclusiv și a mijloacelor financiare destinate cheltuie-
lilor operaționale.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Căușeni a 
examinat mai puține dosare avînd în același timp o finanțare mai 
mare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate.

•	 Costul mediu per dosar examinat a fost puțin peste costul mediu 
ponderat per dosar examinat la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Căuşeni
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JUDECĂTORIA 
CEADÎR-LUNGA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Ceadîr-Lunga, amplasată în orașul Ceadîr-Lunga, deser-
vește 45 000 locuitori din cele 9 localități, care fac parte din raionul 
Ceadîr-Lunga conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organiza-
rea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Conform schemei de încadrare, judecătoria dispune de 4 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul total de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 20,5 unități de perso-
nal. La Judecătoria Ceadîr-Lunga nu există un specialist în resurse 
umane, managementul resurselor umane fiind realizat de preșe-
dintele Judecătoriei Ceadîr-Lunga și consilier. Instanța beneficiază 
de un specialist în relații cu publicul, biroul căruia este amplasat la 
etajul 3 al instanței. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță, neavînd un specialist în procurări pentru 
acest scop. Deși, în 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale în valori nominale au fost în creștere, în va-
lori reale acestea s-au redus. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost supe-
rior costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea inițială a Judecătoriei Ceadîr-Lunga a fost construită în 1918 
și a fost proiectată ca școală. Judecătoria Ceadîr-Lunga s-a mutat 
în acea clădire în 1978. Clădirea era situată pe strada principală, în 
centrul orașului, nu departe de sectorul principal de poliție. În 2009, 
construcția era într-o stare foarte proastă. Cheltuielile capitale pen-
tru renovare nu erau oportune, fiind recomandată construcția unei 
clădiri noi pentru judecătorie.

În 2009 au fost inițiate lucrările de construcție a unei noi clădiri 
pentru Judecătoria Ceadîr-Lunga. Noua clădire are trei etaje și un 
subsol. Proiectul a fost elaborat cu aplicarea standardelor pentru 
proiectarea judecătoriilor (CP C.01.04 - 2007), precum și pe studiul 
clădirilor din Turcia.

Clădirea în care se află Judecătoria Ceadîr-Lunga are suprafață tota-
lă de 1600 m2, proiectul fiind destinat construcției unei judecătorii. 
Clădirea judecătoriei este în stare foarte bună, fațada clădirii, siste-
mul de electricitate, sistemul de încălzire, sistemul de canalizare și 
spațiu pentru arhivă sunt noi.

or. Ceadîr Lunga, str. Lenin, nr. 112/3

Data vizitei: 25 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga folosesc versiunea 2 a PIGD, 
care a fost instalată în 2011. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, 
precum și viteza redusă de funcționare a PIGD au fost menționate 
de către angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga drept domenii proble-
matice ce țin de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga înregistrează audio toate ședin-
țele care au loc în cele 3 săli de ședințe, unde este instalat echi-
pamentul de înregistrare audio. Totodată, în timpul vizitei de do-
cumentare s-a menționat că nu este posibilă înregistrarea tuturor 
ședințelor de judecată, dat fiind numărul de 5 săli și 3 seturi de echi-
pament pentru efectuarea înregistrărilor audio. Lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ frecvența 
înregistrării audio a ședințelor de judecată.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Ceadîr-Lunga continuă să țină un 
număr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modi-
ficărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ceadîr-Lunga a 
crescut în perioada 2009-2011 cu 6 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 88 dosare, rata de soluți-
onare a dosarelor atingînd 91,3% în 2011.

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor nu sunt semne cu numele judecătorilor și avertismentul 
că accesul în biroul judecătorului este interzis. Birourile judecători-
lor se află la etajul 3, unde accesul justițiabililor este restricționat.

Pagina web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga este actualizată periodic, 
unele meniuri fiind completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, uneori fie lipsește informația din meniu, fie nu este 
coerență între denumirea meniului și informația plasată.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațadă 1 Fațada a fost renovată integral în 2011.

Alimentare cu apă 1 Alimentarea centralizată cu apă este permanentă și are o presiune acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul de electricitate a fost renovat integral în 2011.

Sistem de canalizare 1 Sistemul centralizat de canalizare este conectat la conductele de drenaj subterane ale 
orașului. În anul 2011 sistemul de canalizare a fost schimbat integral.

Sistem de încălzire 1 Sistemul de încălzire a fost schimbat în 2011, au fost instalate 2 cazane cu termostat. 
Cazangeria din subsolul instanței a fost renovată integral.

Sistem anti-incendiu 1 În toată clădirea există stingătoare.

Acoperiș 1 Acoperișul este nou, confecționat din țiglă metalică.

Interior 1 Spațiile de birou sunt într-o stare foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada Judecătoriei
foto 2. Sistem video 
foto 3. Spațiu pavat al instanței

2

3

foto 4. Intrarea în subsol
foto 5. Scările publice
foto 6. Coridor

6

5

Judecătoria Ceadîr-Lunga
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Ceadîr-Lunga în luna iunie 2012.

Clădirea Judecătoriei Ceadîr-Lunga are o suprafață de 1600 m², este con-
struită în 3 nivele și are un subsol. Sunt 21 spații de oficiu, 2 spații publice 
și 5 săli de ședințe. Clădirea este în stare foarte bună, fațada clădirii, siste-
mul de electricitate, sistemul de încălzire, sistemul de canalizare și spațiul 
pentru arhivă au fost renovate integral.

Sistemul de securitate a fost instalat în 2011, după finisarea reparației in-
tegrale a clădirii. Totodată, securitatea în instanță este asigurată de 2 cola-
boratori ai poliției judiciare, cîte o persoană la etajele 1 și 2, care activează 
doar în timpul zilei între orele 8.00 – 17.00. Noaptea și în zilele de week-end, 
securitatea instanței este asigurată de serviciul pază de stat. Instanța mai 
este dotată cu sistem anti-incendiar și sistem video. 8 camere video sunt 
instalate în interiorul instanței și alte 8 camere video, în afara instanței.

Clădirea inițială a judecătoriei Ceadîr-Lunga a fost construită în 1918 și a 
fost proiectată ca școală. Clădirea era situată pe strada principală, în cen-
trul orașului, nu departe de sectorul principal de poliție. În 2009 clădirea 
era într-o stare foarte proastă. Cheltuielile capitale pentru renovare nu erau 
oportune, fiind recomandată construcția unei clădiri noi pentru judecătorie.

În 2009 au fost inițiate lucrările de construcție a unei clădiri noi pentru Ju-
decătoria Ceadîr-Lunga. Noua clădire are trei etaje și un subsol. Proiectul 
a fost elaborat cu aplicarea standardelor pentru proiectarea judecătoriilor 
(CP C.01.04 - 2007), precum și pe studiul clădirilor din Turcia.

La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct 
centralizat, care a fost renovat integral în 2011. În toată clădirea este instalat 
un sistem centralizat de ventilare. Sistemele de electricitate și încălzire au fost 
instalate odată cu construcția clădirii, starea lor actuală fiind foarte bună.

Arhiva este amplasată la etajele 1 și 2. Încăperea de la etajul 1 este dotată 
cu sistem de aer condiționat, rafturile sunt confecționate din metal. În 
spațiul pentru arhivă de la etajul 1 sunt păstrate dosarele din anul curent 
și cel precedent, pentru a fi mai ușor accesate, iar în spațiul de la etajul 2 
se păstrează dosarele mai vechi, care sunt utilizate mai rar.

Spațiile pentru avocați prevăzute pentru a face cunoștință cu dosarul sau 
pentru a discuta cu martorii sau părțile pe dosar se află la intrarea în ju-
decătorie, unde este instalat un dulap cu cuiere și o masă pentru a face 
cunoștință cu dosarele. Procesul de documentare este supravegheat de 
camere video și de poliția judiciară.

Instanța dispune de 5 săli de ședințe cu camere de deliberare la etajele 1 și 
2, însă acestea necesită a fi dotate cu echipament. Birourile judecătorilor, 
grefierilor și ale altor categorii de personal  se află la etajul 3. În clădire 
exista un ascensor și WC-uri pentru justițiabili și personalul instanței la 

fiecare etaj. Spațiul funcțional al Judecătoriei Ceadîr-Lunga este adecvat 
pentru activitatea unei instanțe de judecată. 
 
Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare foarte bună, aces-
tea au fost renovate integral în 2010-2011, fiind instalate ferestre, uși și 
tavane noi. A fost efectuată reparația pereților, podelelor, au fost instalate 
corpuri de iluminat și a fost procurată mobilă nouă. În 2011, în subsol, au 
fost amenajate spații pentru deținuți în cinci celule separate, dotate cu 
WC și lavoar.

La etajul 2 toate birourile au fost renovate integral în 2010-2011 și sunt 
într-o stare foarte bună. În majoritatea încăperilor este mobilă nouă, pro-
curată după finisarea reparației.

Toate birourile din instanță au fost echipate cu sisteme de aer condiționat 
centralizate.

La etajul 2 al judecătoriei a fost amenajată o sală de conferințe. Sala este 
utilizată pentru desfășurarea ședințelor operative ale instanței.

Spațiul pentru server este destul de voluminos, dotat cu sistem de aer 
condiționat. Este necesară instalarea unui stabilizator de tensiune din ca-
uza oscilațiilor frecvente de electricitate. Serverul funcționează rău, foarte 
repede se încălzește și face mare zgomot.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 a fost identifica-
tă doar o singură prioritate în lucrările de reparație capitală – construcția 
unei clădiri noi pentru Judecătoria Ceadîr-Lunga – care a fost realizată in-
tegral. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților de
 reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Construcția unei clădiri noi pentru judecătorie Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Ceadîr-Lunga a fost realizată 
unica recomandare din Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Toate încăperile din clădirea Judecătoriei Ceadîr-Lunga au fost 
renovate în perioada 2009-2011.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că acestea au fost realizate în proporție 
de 100% din numărul total de recomandări.

Recomandări

•	 Construcția unui spațiu pentru garaj.
•	 Amplasarea biroului specialistului în relații cu publicul la intrarea 

în instanță.
•	 Instalarea unui stabilizator de tensiune. 

10

11

9

foto 7. Sala pentru conferințe
foto 8. Spațiu pentru avocați

7

8

foto 9. Subsolul
foto 10. Cazangeria
foto 11. Spațiu pentru deținuți

Judecătoria Ceadîr-Lunga



300

2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Pentru crearea dosarelor electronice este necesară scanarea documente-
lor din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei le scanează în felul următor: din dosarele civile se scanează toa-
te documentele anexate la cererea de chemare în judecată, din dosarele 
penale – doar rechizitoriul și borderoul, iar din dosarele contravenționale 
se scanează toate materialele. S-a menționat că procedura de scanare a 
documentelor consumă foarte mult timp, deoarece specialiștii din can-
celarie au doar un singur scaner, care este mic și are o viteză redusă de 
funcționare.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor și, în cazul 
cînd informația nu este găsită în PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, 
după caz, registrele ținute de cancelarie.

Judecătoria Ceadîr-Lunga nu dispune de un specialist în tehnologii infor-
maționale. Pentru soluționarea problemelor tehnice este contactat CTS. 
Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga, serviciile 
CTS sunt calitative și prestate în termeni rezonabili.

Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Ceadîr-Lunga de 
serviciile prestate de CTS în 2012 este apreciat la nivel de 4 din 5.

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD

Sursa:  Președintele Judecătoriei Ceadîr-Lunga

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Ceadîr-Lunga dispune de 5 săli de ședințe în care sunt insta-
late 3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. Sălile de ședințe renovate dispun de camere de deliberare. În 
timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot fi înre-
gistrate audio, dat fiind numărul de 3 echipamente de înregistrare audio și 
5 săli de ședințe. Mai mult, președintele a menționat că echipamentul de 
înregistrare audio este deseori nefuncțional, acesta se blochează în tim-
pul înregistrării audio și nu se salvează înregistrarea care a fost făcută. S-a 
constatat, de asemenea, că deseori în instanță se deconectează lumina și, 
cu toate că UPS sunt funcționale, acestea nu asigură salvarea înregistrări-
lor efectuate.

Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio - doar în 1% de cazuri a fost solicitat 
CD-ul cu înregistrarea audio a ședinței.

Totodată, președintele a menționat că, indiferent de solicitările parvenite 
din partea participanților la proces privind înregistrarea audio a ședințe-
lor, toate ședințele desfășurate în sălile unde este echipament, sunt înre-
gistrate audio.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal.

După efectuarea înregistrărilor audio, acestea se păstrează pe serverul in-
stanței. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga în 
utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de nu-
mărul insuficient de seturi de echipamente audio pentru toate sălile de 
ședințe existente și legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe 
suport de hîrtie și electronic.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 12. Inscripția pe ușa sălii de ședință
foto 13. Echipament de înregistrare audio
foto 14. Sala de ședințe

12

13

14
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI CeADÎR-LungA

Judecătoria Ceadîr-Lunga dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Judecătoria Ceadîr-Lunga de specialistul coordonator, în măsura în care informația urmează să fie 
actualizată. Specialistul coordonator exercită atribuțiile de asigurare a mentenanței paginii web. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga și gradul lor de 
completivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ceadîr-Lunga

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

-	 Mesajul Preşedintelui
-	 Poză cu preşedintele judecătoriei

Competența -	 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 relații cu publicul Informații despre persoana care exercită funcția de specialist în relații cu publicul
Comunicate de presă Nu conține nici o informație
Arhiva -	 Link-uri, care nu conţine nici o informaţie

-	 Noutăţi, care nu conţine nici o informaţie
Organizare Organigrama
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 la 13.08.2012
Informații statistice Nu conține nici o informație
Informații de interes public Nu conține nici o informație
Noutăți Conține link-ul Posturi vacante, în care nu este plasată nici o informație.

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că meniurile sunt completate cu unele informații de 
interes public despre activitatea Judecătoriei Ceadîr-Lunga. Informația plasată este însoțită în unele cazuri de poze, 
ilustrații, scheme. Cu toate acestea, uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia, iar 
în multe meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație de interes public. Astfel, în meniul Arhiva este 
plasat submeniul Link-uri, care nu conține nici o informație și 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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Ceadîr-Lunga dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adec-
vată a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipa-
ment existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 23 18
UPS 8 28
Copiator 1 -
Imprimantă 15 5
Server 1 -
Scaner 6 2
Scanner multifuncțional - 1
Seturi de înregistrare audio 3 2
Fax - 2
Culer OM - 3
Stabilizator - 1
Monitor Electronic - 1

Sursa: Judecătoria Ceadîr-Lunga

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga se confruntă cu problema repartizării 
inechitabile a dosarelor, vitezei reduse de funcționare a PIGD și deconectărilor de la energia electrică.

•	 Angajații Judecătoriei Ceadîr-Lunga folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de 
judecată, care se desfășoară în cele trei săli de ședințe în care este instalat echipamentul de înregistrare 
audio. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ceadîr-Lunga sunt necesare 18 computere, 28 UPS, 5 
imprimante, 2 scanere, 1 stabilizator, 1 monitor electronic, 2 seturi de echipament de înregistrare audio 
pentru 2 săli de ședințe.

•	 Judecătoria Ceadîr-Lunga utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Informația 
plasată este însoțită în unele cazuri de poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, în cîteva meniuri ale 
paginii web nu este plasată nici o informație de interes public și nu există coerență între denumirea 
meniului și informația plasată.

Recomandări

•	 Asigurarea furnizării continue a energiei electrice. 
•	 Procurarea numărului necesar de seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată. 
•	 Eliminarea deficiențelor tehnice pentru a asigura utilizarea programului și echipamentului de înregistrare 

audio. 
•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată în toate sălile de ședințe.
•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informație de interes public și actualizarea permanentă 

a acesteia.
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului.

Judecătoria Ceadîr-Lunga
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ceadîr-Lunga este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată micșorarea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ceadîr-Lunga a scăzut din 2009 de la 2383 dosare 
la 2377 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011 a scăzut de la 2258 dosare în anul 2009 
la 2170 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ceadîr-Lunga s-a majorat de la 
563 dosare în anul 2009 la 683 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 430 dosare în anul 2009 la 
138 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Ceadîr-Lunga relevă o creștere a restanței de la 125 dosare restante în 
2009 la 207 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că 
rata de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ceadîr-Lunga a scăzut de la 
94,8% în anul 2009 la 91,3% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ceadîr-Lunga se constituie din cancelarie, arhivă 
și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la 
înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii 
judiciare, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității 
instanței.

Cancelaria Judecătoriei Ceadîr-Lunga se află la etajul 1, lîngă intrarea 
principală. În cancelarie activează 4 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili, pe lîngă altele, de scanarea documentelor din dosare și 
înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Ceadîr-Lunga utilizează în activitatea sa următoa-
rele registre:   

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CEADÎR-LUNGA
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Ceadîr-Lunga

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul unic de intrare a corespondenței

2.	 Registrul de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul de evidență a corespondenței transmise prin curier
4.	 Registrul de evidență a corespondenței simple
5.	 Registrul de evidență a corespondenței recomandate
6.	 Registrul de evidență a solicitărilor expediate pentru tapare
7.	 Registrul de evidență a materialelor transmise executorilor judecătorești
8.	 Registrul de evidență a actelor notariale

Civil 1.	 Registrul de evidență a dosarelor trimise la Curtea de Apel
2.	 Registrul de evidență a materialelor de asistență juridică
3.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor pentru examinare
4.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
5.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ
6.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în procedura în ordonanță
7.	 Registrul de evidență a demersurilor executorilor judecătorești
8.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
9.	 Registru privind înregistrarea cererilor de revizuire și eliberarea copiilor de pe 

decizii în dosarele civile
10.	Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor pentru examinare
3.	 Registru plîngerilor împotriva acțiunilor organelor de urmărire penală
4.	 Registrul privind demersurile biroului de probațiune
5.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a materialelor administrative
2.	 Registrul de evidență a demersurilor
3.	 Registrul alfabetic al materialelor și demersurilor
4.	 Registrul de evidență a contestațiilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și în format electronic. Aceeași 
informație este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul 
înregistrării unui dosar civil.

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,  Registrul alfa-

betic al dosarelor civile, Registrul de evidență a dosarelor 
transmise judecătorilor pentru examinare

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile, Registrul de eviden-
ță a dosarelor transmise judecătorilor pentru examinare

Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile, Registrul de evidență 
a dosarelor transmise judecătorilor pentru examinare

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor transmise judecătorilor 
pentru examinare

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune3.  

Arhiva Judecătoriei Ceadîr-Lunga este amplasată în 2 încăperi de la etajele 1 și 2. Spațiul pentru arhivă este suficient 
și bine organizat, cu sistem de ventilare centralizat, rafturi din fier. Securitatea arhivei este asigurată de un sistem 
video instalat în toată instanța și de poliția judiciară de la intrarea în instanță.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ceadîr-Lunga a scăzut în perioada 2009-2011 cu 0,3%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ceadîr-Lunga a scăzut în perioada 2009-2011 cu 3,9%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ceadîr-Lunga în perioada 2009-2011 s-a mărit cu 120 

dosare, al dosarelor penale a scăzut cu 16 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 292 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  82 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 3,5%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

17

18

foto 15. Cancelaria
foto 16. Arhiva

15

16

foto 17. Arhiva
foto 18. Arhiva

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor in-
terne de evidență a dosa-
relor în vederea conformă-
rii cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre 
în concordanță cu numărul 
de registre prevăzut în In-
strucțiune.3

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 
2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 
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Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecători de 
drept comun și un judecător de instrucție. Numărul total de angajați, cu 
excepția judecătorilor, constituie 20,5 unități de personal. La Judecătoria 
Ceadîr-Lunga nu există un specialist în resurse umane, managementul re-
surselor umane fiind realizat de președintele Judecătoriei Ceadîr-Lunga și, 
după caz, de consilierul președintelui. În special, consilierul președintelui 
este responsabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la 
personal, întocmirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evi-
dența carnetelor de muncă.

La Judecătoria Ceadîr-Lunga activează un specialist coordonator pentru 
relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecăto-
rești în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a 
informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activi-
tății în condițiile legii.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009. 
Anunțul privind funcția vacantă disponibilă și condițiile desfășurării con-
cursului sunt publicate în Monitorul Oficial și ziarul local Знамя. 

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an. Aces-
tea contribuie la clarificarea cerințelor față de personalul instanței și ac-
tivarea lor în condiții transparente. Judecătoria Ceadîr-Lunga dispune de 
fișe de post pentru funcțiile de: consilier al președintelui, specialist, șef 
secție cancelarie, consultant, contabil șef, grefier, translator, specialist co-
ordonator pentru serviciul relații cu publicul și specialist pedagog.

Tabel 7. Numărul curent de angajați ai Judecătoriei Ceadîr Lunga

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Președinte 1
2. Judecător 3
3. Judecător de instrucție  1
4. Consilier al președintelui  1 
5. Contabil-șef 1 
6. Consultant 1
7. Grefier 5

8. Traducător 3
9. Şef cancelarie 1

10. Specialist 1
11. Specialist coordonator 1
12. Şef arhivă 1
13. Curier 0,5
14. Şofer 1
15. Îngrijitor de încăperi 1
16. Paznic 3

TOTAL 25,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Ceadîr-Lunga

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Ceadîr-Lunga au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le 
primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de in-
formație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folo-
sesc baza legislativă privată Moldlex. Din publicațiile la care este abonată 
Judecătoria Ceadîr-Lunga pot fi menționate: Monitorul Oficial, Buletinul 
Curții Supreme de Justiție, Contabilitate și audit, Legea și viața, Moldova 
Suverană, Знамя, Аргументы и факты, Вести Гагаузии.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
Curtea de apel Comrat în utilizarea PIGD cu doi ani în urmă. Președintele 
a menționat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a gre-
fierilor în  întocmirea proceselor-verbale și altor acte procesuale. Pentru 
specialiștii cancelariei și arhivei s-a solicitat organizarea seminarelor în do-
meniul aplicării Instrucțiunii. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Ceadîr-Lunga 
este realizat de președintele instanței și consilier.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 În cadrul instanței au fost aprobate și sunt utilizate fișele de post 

pentru personalul angajat.
•	 Este necesar organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor cancelarie și specialist arhivă. Domeniile de instruire va-
riază de la analiza particularităților de aplicare a legislației pînă la 
studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea nemijlocită 
a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale 

colaboratorilor Judecătoriei Ceadîr-Lunga. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Ceadîr-Lunga
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La Judecătoria Ceadîr-Lunga nu este un ghișeu de informații la intrarea în 
judecătorie. Toate solicitările cetățenilor sunt soluționate de specialiștii 
din cancelarie. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se 
află la etajul 3. Cu toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar direcționa 
publicul spre biroul respectiv, nu este clar unde se găsește biroul dat. Pe 
ușile judecătorilor și ale celorlalți funcționari lipsesc indicatoarele cu nu-
mele acestora și lipsește avertismentul că accesul în biroul judecătorului 
este interzis. 

La intrarea în clădire există un panou de informații, pe care sunt plasate 
următoarele informații: 

-	 Programul de lucru al judecătoriei Ceadîr-Lunga;
-	 Lista şedinţelor de judecată, care la Judecătoria Ceadîr-Lunga nu 

este extrasă în mod automat din PIGD, ci întocmită manual în 
Word;

-	 Declaraţia de Independenţă a RM;
-	 Declaraţia cu privire la drepturile copilului.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Ceadîr-Lunga pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate a instanței. În acest scop, se depune o 
cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie înregistrează cererea și îi 
atribuie un număr de intrare. Ulterior, cererea se transmite președintelui, 
care o avizează și numește persoana responsabilă de executare. Copiile se 
eliberează în cel mult 10 zile.

Concluzii

•	 Sunt plasate indicatoare clare de direcționare a justițiabililor spre 
cancelarie, arhivă și sălile de ședințe.

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informații care ajută vizitatorilor să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor spre 
biroul specialistului în relații cu publicul.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Ceadîr-Lunga, informație despre dreptul părților la proces de a 
solicita înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în 
sistemul judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, 
etc.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea 
copiilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 19. Panou informativ
foto 20. Spațiu pentru poliția judiciară

19 20
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Ceadîr-Lunga elaborează proiectul de buget pentru următorul an 
reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate în comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Ceadîr-Lunga este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apa și canalizarea și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Ceadîr-Lunga a cunoscut o evoluție descendentă de la circa 7,8 milioane 
lei în 2010 la circa 1,8 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate constata că în anul 
2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o reducere de 80% față de anul pre-
cedent. Reducerea se explica prin faptul că în anul 2010 instanța a bene-
ficiat de investiții capitale. Cu toate acestea se merită de menționat că în 
anul 2011, instanța a beneficiat de mijloace financiare pentru procurarea 
unui automobil. La fel, au cunoscut o majorate cheltuielile pentru servicii 
comunale cu 79% și cele de personal cu 14%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 12% 
față de anul 2011. Astfel, pentru plata serviciilor comunale au fost plani-
ficate mijloace financiare în sumă de peste trei ori mai mare față de anul 
precedent. O analiză mai minuțioasă scoate în evidență faptul că la baza 
acestei creșteri este majorarea de peste trei ori a mijloacelor financiare 
destinate acoperirii cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale. La fel, 
în premieră pentru instanță, în anul 2012 au apărut cheltuieli pentru paza 
departamentală, fapt care a dus la majorarea cheltuielilor operaționale 
cu 59%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă puțin peste jumătate din bugetul ju-
decătoriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte 
legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă o analiză sau 
recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011 cheltuielile operaționale, în valori nominale, 
s-au majorat de la 233 mii în anul 2010 la 241,5 mii în anul 2011, creșterea 
fiind de 4%. În același timp pentru anul 2011, Indicele Prețului de Con-
sum (rata inflației) a constituit 7% față de anul precedent5. Astfel, rata de 
creștere a cheltuielilor operaționale este sub nivelul ratei inflației ceea ce 
înseamnă că în valori reale, cheltuielile operaționale s-au redus. Raportînd 

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

241,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, acestea se echivalează 
cu circa 225,7 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori 
reale s-au diminuat cu circa 7,3 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Ceadîr-Lunga pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 786,691 896,316 14% 1,038,600 16%
Reparații 12,600 0 -100% 0 0%
Servicii comunale 59,901 107,348 79% 371,100 246%
Mijloace fixe 56,400 349,893 520% 0 -100%
Investiții capitale 6,720,896 0 -100% 0 0%
Cheltuieli operaționale 233,030 241,534 4% 383,300 59%

Total 7,869,518 1,595,091 -80% 1,793,000 12%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Ceadîr-Lunga
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010 circa 46% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru plata servici-
ilor de telecomunicație și de poștă a constituit 28% din totalul cheltuieli-
lor operaționale. În ce privește serviciile de transport, pentru acoperirea 
acestora au fost utilizate 9% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011 structura cheltuielilor operaționale nu s-a modificat. Astfel, 
cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au fost destinate finanțării 
cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiec-
telor de uz gospodăresc, deși înregistrînd o reducere cu 3%. Ponderea 
cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă a înre-
gistrat o reducere cu 4% pînă la 24%. Referitor la cheltuielile pentru servi-
cii de transport, cota acestora a fost de 15%, fiind în creștere cu 6 puncte 
procentuale față de anul precedent.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 20% le vor revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind 
în diminuare cu 23% față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație 
și de poștă se va reduce pînă la 17% din totalul cheltuielilor 
operaționale;

•	 Cu privire la ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport, 
aceasta la fel se va reduce pînă la 8%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011 
numărul de dosare examinate a constituit 2170, față de 2379 examinate 
în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anii 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost de circa 98 lei, pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 111 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Ceadîr-Lunga

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi 
explicată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același 
timp creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CeADÎR-LungA  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 111 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Ceadîr-Lunga 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011 costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Ceadîr-Lunga a fost puțin peste costul mediu ponderat per 
dosar examinat la nivel de țară.

Judecătoria Ceadîr-Lunga
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Evidența contabilă în cadrul instanței este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – consilierul și contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii care se putea 
obține la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, se poate 
de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor de birou 
sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un exemplu 
actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare instanță 
ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare comparativ 
cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, în 
cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de ace-
lași model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor de 
schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 cheltuielile operaționale în valori reale s-au redus.
•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 

crescut față de anul precedent.
•	 În anul 2011 costul operațional mediu al unui dosar examinat a 

fost puțin peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării colective a echipamentului 
de francare ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. 
Procurarea acestui echipament ar necesita probabil o investiție 
imediată esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta 
va genera mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, ex-
cluderea necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru 
aplicarea manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Ceadîr-Lunga
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JUDECĂTORIA 
CIMIȘLIA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Cimișlia, amplasată în orașul Cimișlia, deservește 61.308 
locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul Cimișlia con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție.  Numărul total de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 23,5 unități de perso-
nal.  La Judecătoria Cimișlia nu există un specialist în resurse umane, 
managementul resurselor umane fiind realizat de președinte, vice-
președinte și consilierul președintelui. Specialistul relații cu publicul 
cumulează și funcția de specialist cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Cimișlia are suprafața de 765 m2, 
este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1979, proiectul fi-
ind destinat construcției unei judecătorii. Clădirea judecătoriei este 
într-o stare nesatisfăcătoare: fațada clădirii, acoperișul, apeductul, 
sistemul de canalizare și sistemul electric necesită renovare. La data 
de 28 mai 2012, a avut loc tenderul pentru contractarea agentului 
economic care va presta serviciile de reparație a clădirii. Se planifică 
reparația interioarelor, procurarea mobilierului nou. Or. Cimișlia, str. Constantin Stamati, 1

Data vizitei: 30 mai 2012

Angajații Judecătoriei Cimișlia folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2009. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, viteza 
redusă, cunoașterea insuficientă a opțiunilor existente în versiunea 
2 a PIGD au fost menționate de către angajații Judecătoriei Cimișlia 
drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Cimișlia înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 2 săli de ședințe în care este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio, cu excepția cazurilor cînd echipamentul 
se defectează. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că 
nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe, 
dat fiind numărul de 2 săli la 4 judecători care la moment activează 
în judecătorie. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ frecvența 
înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Cimișlia țin un număr de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Cimișlia a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 805 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 797 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 88,9%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă, lipsește 
avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este in-
terzis. 

Pagina web a Judecătoriei Cimișlia este actualizată periodic, fiind 
parțial completată cu informație de interes public. Uneori lipsește 
coerența între denumirea meniului și conținutul materialului plasat.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită reparație, starea scărilor la intrare este nesatisfăcătoare.

Alimentare cu apă 4 Alimentarea cu apă este insuficientă. Instanța este conectată la sistemul de 
alimentare cu apă centralizat, însă țevile sunt vechi.

Alimentare cu energie electrică 4 Rețeaua electrică este foarte veche, iar reparația acesteia nu se planifică.

Sistem de canalizare 4 Sistemul de canalizare este vechi, sunt probleme cu țevile, care se defectează des.

Sistem de încălzire 3 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Sistemul de țevi este vechi, iar reparația 
acestuia nu se planifică. S-a menționat că, cazanele au un consum exagerat, deoarece 
nu poate fi reglată temperatura. 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 4 Structura acoperișului este nesigură, cu fisuri, apa pătrunde în încăperi. Se 
preconizează reparația acestuia.

Interior 4 Spațiile din interior necesită reparații capitale, care se preconizează pentru anul 
2012. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Fațada judecătoriei
foto 2. Scările din fața instanței 
foto 3. Intrarea din spate  

a instanței

1

2

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

5

4
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Cimișlia în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Cimișlia are o suprafață de 765 m², 2 etaje și un sub-
sol. Sunt 18 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria Cimișlia beneficiază de serviciile poliției judiciare, pe timp de 
zi și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal. 

În anul 2007 clădirea era într-o stare dezastruoasă. Au fost efectuate une-
le lucrări de reparație în oficiile judecătorilor, în cancelarie și într-o sală de 
ședințe de la etajul 2. Celelalte  spații se aflau într-o stare nesatisfăcătoare 
și necesitau renovare.

La etapa actuală, clădirea este în stare nesatisfăcătoare, există unele 
defecțiuni structurale cauzate de pătrunderea apei din sistemele vechi de 
canalizare și în urma ploilor.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct vechi, fiind 
necesară schimbarea întregului sistem. Sistemul de încălzire este vechi, 
țevile și caloriferele urmînd a fi înlocuite. Subsolul este deseori supus 
inundațiilor. Pentru a asigura ventilarea adecvată a subsolului se recoman-
dă instalarea unui sistem de ventilare. Arhiva este împărțită în 3 încăperi, 
este aranjată ineficient, securitatea acesteia fiind asigurată doar de lacătul 
de la ușă. Au fost schimbate toate ferestrele exterioare și ușile principale 
de la intrare, precum și teracota din WC-uri.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare nesatisfăcătoare, necesitînd 
reparații. În partea din spate a clădirii există fisuri care corespund celor 
depistate în afara clădirii. În cancelarie și în unul din birourile judecători-
lor a fost schimbat tavanul și au fost vopsiți pereții. WC-ul pentru angajați 
este în stare bună. Scara principală din instanță a fost renovată parțial. În 
luna iulie 2012 se preconizează începutul lucrărilor de reparație.

La etajul 2 mai mult de jumătate din încăperi sunt vopsite și dispun de 
tavane suspendate și corpuri de iluminat. Podelele sunt într-o stare satis-
făcătoare, însă  necesită reparație. În celelalte birouri de la etajul 2 nu s-au 
efectuat lucrări de reparație, de aceea starea acestora este proastă. Ser-
verul este instalat în camera de deliberare a sălii de ședințe mai mari. În 
cameră nu există aer condiționat2. Iluminarea naturală este bună și toate 
ferestrele de la etaj sunt în stare bună. Cele două WC-uri pentru angajați 
de lîngă camerele de deliberare se află în stare acceptabilă. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Cimișlia este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată. Există o intrare separată pentru aducerea 
deținuților și un spațiu separat pentru aceștia. La moment, deținuții sunt 

2  Climatizorul este procurat, însă nu este încă instalat.

aduși în sala de ședințe prin coridorul public. Instituția dispune de 2 săli 
de ședințe în care își desfășoară activitatea 4 judecători. Se planifică ame-
najarea celei de-a treia săli de ședințe la etajul 2, din sursele oferite din 
bugetul de stat. La Judecătoria Cimișlia au fost eliberate spațiile ocupate 
pînă nu demult de executorii judecătorești, fiind ocupate la moment de 
biroul de probațiune. 

Judecătoria Cimișlia dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia, 
pînă la finele anului  2012, se planifică reparația interiorului (pereți, po-
dea, plafon), acoperișului, va fi întărit un perete al clădirii, parțial se va 
procura mobilier nou. Totodată, instanța necesită extindere, dată fiind 
creșterea preconizată a numărului de angajați.

La 28 mai 2012 a avut loc tenderul pentru contractarea agentului econo-
mic care va presta serviciile de reparație a clădirii. Se preconizează efectu-
area reparației interioarelor, fațadei exterioare, acoperișului și procurarea 
mobilierului nou. Suma acordată pentru efectuarea reparațiilor constituie 
1,2 mln lei.

Corpurile de iluminat au rămas cele inițiale de la darea clădirii în exploa-
tare. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 8 priorități pentru lucrările de reparație capitală. Nici una din reco-
mandări nu a fost realizată integral. Astfel, deși executorii judecătorești au 
fost mutați într-o clădire separată, spațiul dat a fost ocupat de biroul de 
probațiune. Se planifică în cursul anului 2012, renovarea interiorului clă-
dirii și reconfigurarea spațiului, ventilarea încăperii pentru serverul rețelei 
locale (LAN) și crearea unei săli de ședință la primul etaj.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare – 
anul 2012

Schimbarea țevilor de canalizare și reparația 
zonelor afectate

Nerealizat 

Extinderea și reparația burlanelor și construcția 
unui nou canal de drenaj pentru dispersarea 
apei de la clădire

Nerealizat

Înlăturarea umezelii de pe pereții externi Nerealizat
Mutarea executorilor judecătorești într-o clă-
dire separată adecvată

Realizat parțial. Spațiul 
dat a fost ocupat de 
biroul de probațiune

Renovarea interiorului clădirii și reconfigura-
rea spațiului, inclusiv schimbarea locului can-
celariei și crearea unei recepții la primul etaj

Planificat

Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie 
electrică a clădirii

Nerealizat

Demolarea garajului Nerealizat
Ventilarea încăperii pentru serverul rețelei lo-
cale (LAN)

Nerealizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

foto 6. Exteriorul instanței 
foto 7. Biroul specialistului din cancelarie, unde se scanează actele
foto 8. Mobilierul din sala de ședințe
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figura 1. Gradul de realizare a priorităților  
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Cimișlia nu au fost realizate 
lucrări de renovare.

•	 Unele încăperi din clădirea Judecătoriei Cimișlia necesită lucrări 
de reparație capitală.

•	 Reieșind din prioritățile pentru lucrările capitale identificate în 
anul 2009, se poate conchide că nici o recomandare din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii nu a fost realizată integral, 13% 
din recomandări au fost realizate parțial și 12% din recomandări 
sunt planificate. 

Recomandări

•	 Schimbarea țevii de canalizare și reparația zonelor afectate.
•	 Extinderea și reparația burlanelor și construcția unui nou canal de 

drenaj pentru dispersarea apei de la clădire.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Înlăturarea umezelii de pe pereții externi.
•	 Mutarea biroului de probațiune într-o clădire separată adecvată.
•	 Renovarea interiorului clădirii și reconfigurarea spațiului.
•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a 

clădirii.
•	 Demolarea garajului.
•	 Ventilarea încăperii pentru serverul rețelei locale (LAN).
•	 Reamplasarea cancelariei și a recepției lîngă ușa de la intrare, la 

primul etaj, ceea ce va asigura accesul adecvat al publicului.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Crearea accesului restricționat la celulele pentru deținuți.
•	 Unificarea arhivelor și reparația spațiilor date.
•	 Reparația generală a finisajelor interioare, în modul necesar.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat. 
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Cimișlia utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD în 2011.

Angajații Judecătoriei Cimișlia au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD, repartiza-
rea inechitabilă, lista incompletă de indici pentru demersurile biroului de 
probațiune: amînarea executări  pedepsei, înlocuirea pedepsei, stingerea 
antecedentelor penale.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea 
documentelor din dosarele pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosare-
lor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: dosarele civile în în-
tregime, dosarele penale – doar rechizitoriul și dosarele contravenționale 
sunt scanate în întregime.

Judecătoria Cimișlia nu dispune de un specialist în tehnologii informa-
ționale. Problemele de ordin tehnic sunt soluționate de CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu promptitudi-
ne. S-a menționat faptul că deși deficiențile sunt soluționate, acestea apar 
repetat peste careva timp, necesitînd din nou soluționare. Astfel, gradul 
general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Cimișlia față de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Cimișlia

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a do-

sarelor 
2. Asigurarea conexiunii între PIGD și Femida
3. Data procesului-verbal reflectată în PIGD să nu fie data 

întocmirii procesului-verbal, ci data ședinței de judecată
4. Dosarele să poată fi repartizate judecătorului de instrucție 
5. Mărirea vitezei de procesare a informației
6. La capitolul date generale, introducerea unei căsuțe de bifat : 

Taxa de stat : A fost achitată / Nu a fost achitată 
Sursa:  Președintele Judecătoriei Cimișlia

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Cimișlia dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Toate ședințele 
care au loc în sălile de ședințe sunt înregistrate audio (cu excepția unor 
rare cazuri cînd echipamentul se defectează sau are loc ședința unui dosar 
complex, grefierul nereușind să efectueze lucrul pe suport de hîrtie și elec-
tronic). În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele 
pot avea loc în săli, dat fiind numărul de 4 judecători care la moment acti-
vează în instanță și doar 2 săli de ședințe. Înregistrările audio se păstrează 
pe serverul instanței. 

Orice solicitare pentru înregistrarea ședințelor de judecată este satisfăcu-
tă. Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioada de utilizare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio, doar în 3% de cazuri a fost solicitat 
CD-ul cu înregistrarea ședinței. 

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată3, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. În 75%  de cazuri înregistrările audio ale ședințelor de 
judecată sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corecti-
tudinea procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Cimișlia țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio sau 
de a audia înregistrarea, precum și de a înscrie ședințele pe CD. Proble-
me raportate de altă natură sunt numărul insuficient de săli de ședință, 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu – pe suport de hîrtie și 
electronic și insuficiența cadrelor.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

11
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foto 9. PIGD pe ecranul computerului unui specialist din cancelarie 
foto 10. PIGD pe ecranul computerului unui specialist din cancelarie
foto 11. Sală de ședință 
foto 12. Sală de ședințe

9

10

Judecătoria Cimişlia



314

2.3. 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 în măsura 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 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Cimișlia

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Presedintelui judecatoriei 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/

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 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 refor-
matat. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Cimișlia dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 16 3
Imprimante 15 (doar 14 funcționează) 3
Scanere 2 1
Fax 1 -
Seturi de înregistrare audio 2 1
Copiator (Xerox) 4 -
Telefoane 8 -
UPS 7 4

Sursa: Judecătoria Cimișlia

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Cimișlia se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Cimișlia folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în 
limita în care le permite numărul sălilor de ședințe existente.

•	 Toate înregistrările audio sunt stocate pe server. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Cimișlia sunt necesare 3 computere, 3 imprimante, 1 scaner, 4 

UPS-uri și 1 set de echipament de înregistrare audio pentru sala de ședințe inclusă în proiectul de renovare 
a judecătoriei. 

•	 Judecătoria Cimișlia utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt comple-
tate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Cimișlia. Uneori lipsește coerența 
între denumirea meniului și conținutul acestuia.

Recomandări

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin instituirea practicilor eficiente de 
planificare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor. 

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM4.
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web 
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului. 

4  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Cimişlia



315

3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Cimișlia este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregis-
trate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Cimișlia a scăzut din 2009 de la 2994 dosare la 
2189 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
2745 dosare în anul 2009 la 1948 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Cimișlia s-a micșorat de la 708 
dosare în anul 2009 la 145 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 731 dosare în anul 2009 la 143 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Cimișlia relevă o scădere a restanței de la 249 dosare restante în 2009 la 
241 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Cimișlia a scăzut de la 91,7% în 
anul 2009 la 88,9% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Cimișlia se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Cimișlia se află la etajul 1, dar nu este aproape de 
intrare. În cancelarie activează 2 specialiști, precum și specialistul coor-
donator care cumulează funcția dată cu funcția de specialist cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documente-
lor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Cimișlia utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CIMIȘLIA
Judecătoria Cimişlia
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Cimișlia

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a prezentărilor biroului de probațiune
4.	 Registrul de evidență a dosarelor expediate la Curtea de Apel/Curtea Supremă 

de Justiție
Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile

2.	 Registrul de evidență a dosarelor civile
3.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
5.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ
6.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în ordine de revizuire
7.	 Registrul de intrare a cererilor de chemare în judecată
8.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor
9.	 Fișa de evidență

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor penale
3.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
4.	 Registrul de evidență al plîngerilor depuse împotriva acțiunilor organelor de 

urmărire penală
5.	 Fișa de evidență 

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
2.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a plîngerilor împotriva hotarîrilor organelor 

extrajudiciare în cauze contravenționale
4.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului măsurilor 

preventive.

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Cimișlia 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de 
transmitere a dosarelor judecătorilor, Registrul 
de evidență a dosarelor civile, Indicele alfabetic al 
dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de 
transmitere a dosarelor judecătorilor,  Registrul de 
evidență a dosarelor civile

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de 
transmitere a dosarelor judecătorilor,  Registrul 
de evidență a dosarelor civile, Indicele alfabetic al 
dosarelor civile 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Cimișlia 

Numărul de registre folosite în activitatea cancelariei Judecătoriei Cimișlia nu este conform Hotărîrii nr. 93/7 din 02 
martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

Arhiva Judecătoriei Cimișlia este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind divizată în trei părți. Încăperile pentru păstrarea 
dosarelor în arhivă nu au dimensiuni adecvate, o locație potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat. 
Dosarele sunt păstrate în mod ordonat. Starea tehnică a încăperilor pentru arhivă este nesatisfăcătoare, acestea 
sunt deteriorate din cauza scurgerilor cauzate de sistemul de canalizare defect, care avariază clădirea. Corpurile 
delicte nu au un spațiu adecvat și securizat de păstrare, fiind depozitate în cancelarie.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Cimișlia a scăzut în perioada 2009-2011 cu 26,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Cimișlia a scăzut în perioada 2009-2011 cu 29,0%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Cimișlia în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 563 

dosare, al dosarelor penale a crescut cu 28 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 588 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu  8 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,7%.
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.

Recomandări

•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic, cu organizarea și reparația corespunzătoare a spațiului.
•	 Reamplasarea cancelariei și construirea unei săli de recepție la etajul 1. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea evitării dublării informației. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 
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La Judecătoria Cimișlia activează 4 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, con-
stituie 23,5 unități de personal.  

În schema de încadrare a Judecătoriei  Cimișlia nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. Pînă la 
introducerea acestei unități, președintele instanței și șeful cancelariei era 
responsabil pentru gestionarea resursele umane. 

La Judecătoria Cimișlia activează un specialist relații cu publicul, care asi-
gură furnizarea operativă a informației de interes public, afișarea pe pa-
noul de informații a informației cu privire la cauzele numite spre exami-
nare, gestionarea paginii web a instanței, pregătirea informației privind 
activitatea judecătoriei pentru publicare și asigurarea publicării în sursele 
mass-media, atît la solicitarea acestora, cît și din proprie inițiativă, pre-
cum și realizează alte sarcini în legătură cu specificul funcției sale. La etapa 
dată, specialistul relații cu publicul cumulează această funcție cu funcția 
de specialist în cancelarie. 

Pentru anunțarea unei funcții vacante se plasează un anunț în ca-
drul instanței și se anunță Agenția pentru Ocuparea forței de Muncă. 
Președintele instanței organizează o intervievare verbală, decide asupra 
angajării și întocmește ordinul de angajare. Persoana angajată este supusă 
unei perioade de probă de 6 luni. Consilierul președintelui judecătoriei a 
explicat că la funcția de grefier sau consultant candidații se acceptă fără 
testări scrise, din motiv că este  lipsă acută de personal.

Angajații instanței au menționat despre imperfecțiunea legislației în vi-
goare privind suplinirea temporară a posturilor persoanelor aflate în con-
cediu de maternitate. Astfel, nefiind considerate vacante, aceste funcții nu 
pot fi suplinite prin angajări noi. Îndeplinirea acestor funcții este pusă în 
sarcina altor colaboratori.

Judecătoria Cimișlia dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, contabil-șef, consultant, șef cancelarie, șef arhivă, grefier, 
translator și specialist cancelarie.

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Cimișlia

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul curent Posturi 
vacante

1. Judecător 3 -
2. Judecător de instrucție  1  -
3. Consilier al președintelui  1 -
4. Contabil-șef 1 -
5. Consultant 1 (Concediu de 

maternitate)
-

6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 1 -
8. Grefier 3 1
9. Translator 1 -
10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 (Concediu de 

maternitate)
-

12. Şofer 1 -
13. Îngrijitor de încăperi 2.5 -
14. Curier 0,5 -
15. Paznic 3 -
16. Operator în sala cu cazane 1.5 -

TOTAL 23,5 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Cimișlia 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției. Pe lîngă Regulamentul de ordine internă, în ca-
drul instanței este utilizat și Regulamentul cu privire la ocuparea funcției 
publice vacante prin concurs, Regulamentul privind modul de desfășurare 
a concursului pentru ocuparea funcției vacante de grefier (aprobat prin 
hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 96/5 din 20 martie 2008), 
Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcționarul public 
debutant, Regulamentul cu privire la comisia de disciplină.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Cimișlia au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informare și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
fiind abonată și la baza de date legislativă privată MoldLex. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Cimișlia pot fi menționate Monitorul Ofi-
cial, Buletinul CSJ și Contabilitate și audit.  

O altă situație a fost menționată de către colaboratorii judecătoriei, care 
au menționat că ultima dată au fost instruiți la INJ cu doi ani în urmă, iar 
instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Cimișlia este rea-
lizat de președinte și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, cu-
mulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale co-

laboratorilor Judecătoriei Cimișlia, în vederea clarificării proble-
melor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Cimișlia lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrarea în judecătorie. Biroul specialistului relații cu 
publicul (care cumulează această funcție cu cea de specialist cancelarie) 
se află la etajul 1 în cadrul cancelariei. La intrare în instanță lipsesc orice 
indicatoare de direcționare a cetățenilor la biroul specialistului relații 
cu publicul. Nu există nici săgeți de direcționare la cancelaria sau arhiva 
Judecătoriei Cimișlia. Nu pe toate ușile judecătorilor există indicatoare 
clare cu numele judecătorilor și avertismentul că accesul în biroul 
judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Cimișlia 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Poster despre  drepturile și obligațiile participanților la proces
-	 Reguli de comportament al participanților la proces. 

De două ori pe săptămînă – marți și joi – părțile și alți participanți la proces 
se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Cimișlia pentru a primi copii de 
pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii 
din cancelarie transmit cererea la președintele Judecătoriei Cimișlia spre 
avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care a depus cererea urmează 
să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana 
se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Dacă 
persoanele care solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia 
se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul 
mediu de eliberare a copiei este de 3 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai bine.
•	 Cancelaria Judecătoriei Cimișlia se află la etajul 1 al clădirii, dar nu 

este aproape de intrare. O astfel de amplasare vine în contradicție 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei mai aproape de intrare și crearea unui 
ghișeu de informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu 
publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Instalarea pe toate ușile birourilor judecătorilor a plăcuțelor cu 
interzicerea accesului persoanelor neautorizate. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea 
copiilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Cimișlia, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 13. Panou de informații
foto 14. Panou de informații

13

14
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Cimișlia elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministrul Finanțelor.

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Cimișlia este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Cimișlia este în creștere semnificativă de la circa 1,1 milioane lei în anul 
2010 la circa 2,8 milioane lei prevăzuți pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a fost în creștere față de anul 2010, aceas-
ta fiind în jur de 12%. Creșterea respectivă se datorează creșterii semnifi-
cative a resurselor financiare utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe 
(cu 456%). Însă o creștere cu adevărat impresionantă a bugetului judecă-
toriei are loc în anul 2012. Pentru anul respectiv, bugetul a fost planificat 
în creștere de peste 2 ori față de anul 2011. Explicația acestei creșteri con-

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

stă în faptul că Judecătoria Cimișlia va beneficia de reparații capitale în 
valoare de 1,2 milioane lei. La fel, în anul 2012, instanța și-a îmbunătățit 
baza materială prin procurarea unui automobil în valoare de 210 mii lei.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 67% din bugetul total al judecăto-
riei fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este reglemen-
tată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica 
salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul 
nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 202,6 mii lei la 
242,4 mii lei (ceea ce constituie o creștere de circa 20%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat 
o creștere de circa 12%. Raportînd 242,4 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 226,5 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale au crescut cu circa 23,9 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Cimișlia pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 748,318 824,467 10% 936,100 14%
Reparații 94,920 31,462 -67% 1,245,000 3857%
Servicii comunale 49,199 66,661 35% 103,000 55%
Mijloace fixe 13,500 75,000 456% 210,000 180%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 202,588 242,364 20% 278,800 15%

Total 1,108,525 1,239,954 12% 2,772,900 124%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011, comparativ cu anul 
2010, poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
creșterea numărului de dosare examinate. În cazul Judecătoriei Cimișlia, 
nu este suficient de afirmat că cheltuielile operaționale au crescut în baza 
majorării numărului de dosare examinate. Aceasta este din simplu motiv 
că, creștere a fost doar de 17 dosare (de la 1931 în anul 2010 la 1948 în 
anul 2011), ceea ce este prea puțin pentru rata de creștere a cheltuielilor 
operaționale (20%)).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 105 lei, pe cînd în anul 2011 – 124 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Cimișlia

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cat prin creșterea mai rapidă a cheltuielilor operaționale față de numărul 
de dosare examinate.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CIMIșLIA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 124 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Cimișlia 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Cimișlia a fost mai mare față de costul mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011 cheltuielile pentru servicii de trans-
port și servicii de telecomunicație și de poștă, în totalul cheltuielilor ope-
raționale, s-au diminuat față de anul 2010. O evoluție opusă au avut chel-
tuielile pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc. 
Ponderea acestora în totalul cheltuielilor operaționale fiind în creștere cu 
7% față de anul 2010. Pentru anul 2012 constatăm o majorare a ponde-
rii mijloacelor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de transport în 
totalul cheltuielilor operaționale (cu 5%). Mijloacele financiare destinate 
finanțării cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și de poștă con-
tinuă trendul de diminuare din anii precedenți, ajungînd la o cotă de 27% 
din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale. Dacă ar fi să transformăm în sumă, aceasta 
ar însemna că în anul 2010 pentru semne poștale s-au utilizat circa 50 mii 
lei, în anul 2011 – circa 52 mii lei și pentru anul 2012 s-au planificat la fel 
circa 52 mii lei.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Cimișlia evidența contabilă se duce manual. Din lip-
să de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurată o aplicație 
soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar 
fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La 
fel, pot fi efectuate procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, Judecătoria Cimișlia a beneficiat de o creștere reală 
a bugetului, inclusiv și a mijloacelor financiare destinate cheltuie-
lilor operaționale.

•	 În anul 2011 costul mediu operațional per dosar examinat a cres-
cut față de anul precedent.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat de instanță este net 
superior costului mediu ponderat per dosar examinat la nivel de 
țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță, neavînd în acest scop 
un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Cimişlia
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JUDECĂTORIA 
COMRAT

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Comrat, amplasată în orașul Comrat, deservește 68.196 
locuitori din cele 16 localități care fac parte din municipiul Comrat 
conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova.

Conform schemei de încadrare, judecătoria dispune de 5 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție Numărul total de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 23,5 unități de perso-
nal. La Judecătoria Comrat nu există un specialist în resurse uma-
ne, managementul resurselor umane fiind realizat de președinte și 
consilierul președintelui. Judecătoria Comrat dispune de specialist 
relații cu publicul, care administrează pagina web. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
majorat față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost supe-
rior costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Comrat are suprafața de 773,2 
m2, este împărțită în 2 etaje și subsol. Clădirea judecătoriei este 
într-o stare bună. A fost efectuată renovarea capitală a instanței. 
Se planifică instalarea unui sistem de supraveghere video în spațiul 
amenajat pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul.

or. Comrat, str. Lenin, 242

Data vizitei: 04 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Comrat folosesc versiunea 3 a PIGD. Proble-
me de compatibilitate a navigatorului web cu PIGD și imposibilita-
tea utilizării opțiunii de transfer a dosarului au fost menționate de 
către angajații Judecătoriei Comrat drept domenii problematice ce 
țin de utilizarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Comrat înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 4 săli de ședințe în care este instalat echipa-
mentul de înregistrare audio. În timpul vizitei de documentare s-a 
menționat că toate ședințele se desfășoară în sălile de ședințe, dat 
fiind numărul de 4 săli la 6 judecători care la moment activează la 
Judecătoria Comrat. Lipsa instruirilor, dar și prevederile legislației 
care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistra-
rea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc drept fac-
tori care afectează negativ procesul înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Comrat țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la judecătoria Comrat a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 358 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 430 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 91,4%.  

În instanță există un panou de informații pentru public precum și 
sunt avertismente precum că accesul în birourile judecătorilor este 
interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Comrat este actualizată periodic, meniu-
rile fiind parțial completate cu informație de interes public. În unele 
meniuri nu este plasată informație. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost renovată integral, Judecătoria Comrat fiind instanță-pilot 
în cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mileniului”. Se 
menține în stare bună, este îngrijită.2

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța dispune de sistem de alimentare cu apă 
centralizat.

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică a fost renovată integral. 

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare a fost renovat integral.

Sistem de încălzire 2 Sistemul de țevi și calorifere a fost renovat integral.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 2 Structura acoperișului este solidă.

Interior 2 A fost renovat integral, menținîndu-se în stare bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare 
2 Intrarea principală în instanță este amenajată pentru facilitarea accesului persoanelor cu dezabilități locomotorii, dar și a mamelor cu copii în cărucior.

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Intrarea principală în 

instanță 

1

2

foto 3. Indicator de direcționare 
pentru cetățeni 

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

5

4

Judecătoria Comrat
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Comrat în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Comrat are o suprafață de 773,2 m², 2 etaje și sub-
sol. Sunt 21 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Comrat beneficiază de serviciile poliției judiciare și a pazei de 
stat, astfel, unitățile pentru paznicii de noapte au fost lichidate. Securita-
tea instanței este asigurată și de sistemul de alarmă.

Judecătoria Comrat a fost una din cele 4 instanțe de judecată pilot care, în 
cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mileniului” 
,a beneficiat de asistență tehnică și financiară pentru efectuarea lucrărilor 
de renovare.

Fațada instanței și scara principală sunt în stare bună, fiind renovate în 
cadrul reparației din 2008. Au fost montate jgheaburi și burlane pentru 
dispersarea apei de ploaie de pe acoperiș.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat. Siste-
mul electric, de asemenea este în stare bună, fiind renovat integral în ca-
drul lucrărilor de reparație. Sistemul de încălzire este în stare bună, țevile 
și caloriferele au fost renovate integral, probleme nu au fost raportate.

Arhiva este aranjată eficient într-o singură încăpere de la etajul 1. Cance-
laria, de asemenea, este amplasată la etajul 1, aproape de intrarea princi-
pală. La intrare în Judecătoria Comrat se află ghișeul de informații pentru 
cetățeni. Spațiul utilizat de judecători și public a fost separat prin mutarea 
birourilor judecătorilor la etajul 2, accesul la care este restricționat.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună. Toate spațiile au fost 
renovate  capital. În birouri au fost schimbate tavanele, podelele și au fost 

vopsiți pereții, a fost procurat mobilier nou. Noul spațiu rezervat cancela-
riei, spațiului de recepție a publicului și spațiului pentru studierea dosa-
relor a facilitat semnificativ accesul publicului la informații. Serverul este 
instalat într-o încăpere separată. Camera este dotată cu aer condiționat. 
La etajul 1 se află un WC pentru justițiabili, care a fost renovat. Scara prin-
cipală și scara din spate din instanță au fost, de asemenea, renovate și se 
află în stare bună.

La etajul 2 interiorul a fost renovat integral. Birourile judecătorilor, ale 
altor angajați, precum și spațiul pentru public sunt în stare bună, fiind 
renovate integral. A fost procurat mobilier și corpuri de iluminat noi. WC-
ul pentru angajați este în stare bună, accesul justițiabililor la acesta este 
limitat.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Comrat este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților, un spațiu separat și un bloc sanitar pentru aceștia. 
Deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea și coridorul din spate a 
instanței. Instituția dispune de 4 săli de ședințe în care își desfășoară acti-
vitatea cei 6 judecători ai Judecătoriei Comrat. Se planifică instalarea unui 
sistem de supraveghere video în spațiul amenajat pentru avocați pentru a 
face cunoștință cu dosarul, a discuta cu martorii sau părțile.

Fiind instanță pilot, Judecătoria Comrat nu a fost evaluată în Raportul pri-
vind evaluarea infrastructurii din anul 2009. În cadrul reparației efectuate 
s-a ținut cont de planificarea spațiului în vederea unei mai bune deser-
viri a publicului și a reducerii posibilităților de interacțiune inadecvată cu 
angajații judecătoriei. Astfel, spațiul a fost reconfigurat în corespundere 
cu principiul de separare totală a spațiilor rezervate publicului, personalu-
lui judecătoresc și deținuților.

foto 6. Spațiu  pentru  justițiabili
foto 7. Sală de ședințe 
foto 8. Sala de așteptare pentru cetățeni

6

7

8

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Comrat au fost realizate 
lucrări de renovare, care s-au focusat pe recomandările stabilite 
în Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009 pentru 
judecătoriile din Republica Moldova.

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Crearea biroului pentru audierea minorilor participanți în proces.
•	 Instalarea unui sistem de supraveghere video în spațiul amenajat 

pentru avocați. 

Judecătoria Comrat
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Comrat utilizează PIGD începînd cu anul 2008. La 25 
noiembrie 2011, în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Comrat au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt probleme de compatibilitate a navigatorului 
web cu PIGD, imposibilitatea utilizării opțiunii de transfer a dosarului, ne-
respectarea procentajului redus al dosarelor ce urmează a fi repartizate 
președintelui instanței și vice-președintelui, probleme la atașarea titlurilor 
executorii la dosar și în unele situații dispariția actelor anexate la dosar. 
Consilierul președintelui gestionează resursele umane în PIGD și înregis-
trează noii angajați ai instanței, atribuindu-i nume de utilizator și parolă.

Utilizarea PIGD presupune scanarea documentelor din dosarul pe suport 
de hîrtie pentru a fi posibilă crearea unui dosar electronic. După înregis-
trarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: dosa-
rele civile și contravenționale – toate actele, din dosarele penalele se sca-
nează doar rechizitoriul.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, 
reacționează tardiv la înlăturarea deficiențelor. Problemele apărute sunt 
rezolvate cu dificultate, în termen lung. Astfel, gradul general de satisfacție 
a Judecătoriei Comrat de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul 
de 3 din 5. 

Tabelul 1. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Comrat

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Introducerea gradelor de complexitate pentru repartizarea ale-

atorie a cauzelor.
2. În cazul conexării dosarelor, dosarul conexat să nu mai fie în 

procedura judecătorului, dar transferat la judecătorul în proce-
dura căruia se vor afla dosarele.

3. Repartizarea aleatorie a dosarelor administrative doar judecă-
torului de instrucție.

4. Crearea posibilității reluării examinării dosarului, după ce a fost 
remis de instanța superioară la rejudecare.

5. Reformatarea citațiilor, în vederea eficientizării consumului de 
hîrtie.

6. Micșorarea duratei de anexare a actelor scanate la dosar.
7. Crearea posibilității de a înregistra dosarul, repartiza, primi în 

procedură și stabili ședința de judecată în aceeași zi.

8. Reformatarea la calendarul ședințelor de judecată a însem-
nărilor privind ședințele numite, cu corespunderea acestora 
duratei reale a ședinței (deseori durata ședințelor nu cores-
punde imaginilor din calendar, creînd confuzie privind durata 
ședințelor deja numite)

9. Crearea posibilității disjungerii cauzelor

Sursa: Consilierul președintelui judecătoriei Comrat

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Comrat dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 4 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele au loc în 
sălile de ședințe și sunt înregistrate audio. În timpul vizitei de documenta-
re s-a relatat că toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 6 jude-
cători care la moment activează la Judecătoria Comrat și 4 săli de ședințe. 

Toate solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată au fost satis-
făcute. Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamen-
tul de înregistrare audio, solicitări de eliberare a CD-lui cu înregistrarea 
ședinței nu au fost făcute. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  
2

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată3, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic, cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Comrat, țin de dificultatea audierii înregistrării audio, defectarea progra-
mului sau a computerului, dispariția înregistrării audio, necorespunderea 
numărului înregistrării cu numărul dosarului introdus. Probleme raportate 
de altă natură sunt legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe 
suport de hîrtie și electronic.
 

3 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

11

12

foto 9. Masa specialistului din cancelarie  responsabil pentru scanarea dosarelor
foto 10. Sală de ședințe
foto 11. Inscripție și indicatoare lîngă ușa unei săli de ședințe de ședințe
foto 12. Sistem de înregistrare audio

9

10

Judecătoria Comrat
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2.3. 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 relații 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 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Comrat (în limba de stat) 4

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 3. 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
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

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

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.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Comrat dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 32 8
Imprimante - 8
Scaner 1 2
Seturi de înregistrare audio 4 -
Microfoane 17 -
Căști 27 -
Aparat Xerox 3 -
Sisteme de aer condiționat 19 -
Televizor 3 -

Sursa: Judecătoria Comrat

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD, angajații Judecătoriei Comrat se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, probleme de compatibilitate a browserului web cu PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Comrat practică procedura de scanare a documentelor din dosare.
•	 Angajații Judecătoriei Comrat folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Comrat sunt necesare 8 computere, 8 imprimante și 2 scanere.
•	 Judecătoria Comrat utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 

completate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Comrat.

Recomandări

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM5.
•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de 

înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actualizată.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.

5 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

Judecătoria Comrat
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Comrat este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 1 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 1 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Comrat a scăzut din 2009 de la 3748 dosare la 
3390 dosare în 2011. 

figura 1. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate, se poate constata că numărul de do-
sare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 3529 
dosare în anul 2009 la 3099 dosare în anul 2011 (Figura 2). 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 3, se poate conchide, că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Comrat s-a majorat de la 1156 
dosare în anul 2009 la 1326 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 766 dosare în anul 2009 la 203 
dosare în anul 2011. 

figura 3. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Comrat relevă o creștere a restanței de la 219 dosare restante în 2009 la 
291 dosare restante în 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Comrat a scăzut de la 94,2% în 
anul 2009 la 91,4% în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI COMRAT
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Comrat se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Comrat se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii 
din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Comrat utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Comrat

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Condica  dosarelor și materialelor transmise prin expeditor (curier)

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
5.	 Registrul de evidență a prezentărilor executorului judecătoresc
6.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență al dosarelor penale
3.	 Registrul de evidență al corpurilor delicte
4.	 Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești 
5.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență a plîngerilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Comrat

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul alfabetic 
al dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul alfabetic 
al dosarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Comrat

Cu condiția că specialiștii din cancelarie i-au prezentat echipei de evaluare toate registrele utilizate în activitatea lor, 
se poate conchide că cancelaria, într-o anumită măsură, s-a conformat modificărilor la Instrucțiune6.

Arhiva Judecătoriei Comrat este amplasată la etajul 1 al clădirii. Spațiul pentru arhivă este suficient și este dotat cu 
un sistem de ventilare. Arhiva este în stare foarte bună. Dosarele sunt păstrate ordonat pe rafturi, iar spațiul este 
adecvat păstrării dosarelor.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Comrat a scăzut în perioada 2009-2011 cu 9,6%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Comrat a scăzut în perioada 2009-2011 cu 12,2%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Comrat în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 170 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 29 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 563 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 72 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,8%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie, într-o anumită măsură, corespunde numărului 

prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

6 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Comrat activează 6 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, con-
stituie 23,5 unități de personal.  

În schema de încadrare a Judecătoriei Comrat nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. An-
terior, președintele instanței și șeful cancelariei erau responsabili pentru 
gestionarea resursele umane. 

La Judecătoria Comrat activează un specialist relații cu publicul, care 
administrează pagina web și e-mailul instanței. De asemenea, acesta 
întocmește răspunsurile la demersurile CSM, repartizează petițiile par-
venite în adresa instanței, întocmește discursurile judecătorilor instanței 
pentru ședințele CSM.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții, se plasează un anunț în Monitorul 
Oficial și pe pagina web. Consilierul președintelui, analizînd actele depu-
se de candidați, decide asupra admiterii candidaților la proba verbală cu 
președintele instanței și, respectiv cu consilierul. Președintele instanței 
decide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. O dată la doi 
ani, în instanță se formează o comisie de evaluare a personalului instanței.

Judecătoria Comrat dispune de fișe de post pentru funcțiile de șef secție 
cancelarie, consilierul președintelui, consultant, grefier, traducător, speci-
alist relații cu publicul, specialist, șef arhivă, îngrijitori teritoriu, îngrijitori 
încăperi, paznic.7

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Comrat

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent6

1. Judecător 5
2. Judecător de instrucție  1
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 2 
6. Grefier 6
7. Translator 3
8. Şef cancelarie 1

7 Posturi vacante la Judecătoria Comrat nu sunt.

9. Specialist coordonator 1
10. Specialist 2
11. Şef arhivă 1
12. Şef serviciu auxiliar 1
13. Curier 0,5
14. Şofer 1
15. Îngrijitor de încăperi 2
16. Îngrijitori teritoriu 1

TOTAL 29,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Comrat

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției. De asemenea, instanța dispune de normele de condui-
tă a funcționarilor Judecătoriei Comrat.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Comrat au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Comrat pot fi menționate Monitorul ofi-
cial, Moldova Suverană, Justiția Constituțională, Buletinul Curții Supre-
me de Justiție, Незaвисимая Молдова, Вести Гагаузии, Молдавские 
ведомости și Новое время.  

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instru-
ire pentru angajați. Subiectele de instruire care prezintă interes pentru 
angajații Judecătoriei Comrat țin de utilizarea Femida – pentru grefieri și 
utilizarea versiunii 3 a PIGD pentru toți colaboratorii instanței. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Comrat este rea-
lizat de președinte și consilierul președintelui. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Comrat, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Comrat este amenajat un ghișeu de informare a cetățenilor 
în cancelarie, care este situată la etajul 1, aproape de intrarea în instanță. 
Biroul specialistului relații cu publicul se află la etajul 2. La intrare în 
instanță există săgeți de direcționare a cetățenilor spre biroul de informații 
(cancelarie) și arhivă. Indicatoare spre biroul specialistului relații cu publi-
cul nu sunt. Există indicatoare cu avertismentul că accesul justițiabililor în 
birourile judecătorilor este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Comrat 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Modele de cereri
-	 Informații privind taxa de stat. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria Judecă-
toriei Comrat pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop, se depune 
o cerere la cancelarie. Avizarea cererii de către președintele Judecătoriei 
Comrat nu este necesară. Persoana care a depus cererea urmează să achi-
te taxa de stat. Copia actului solicitat se eliberează în aceeași zi. 

Concluzii

•	 Este amenajat un ghișeu de informații pentru public.
•	 Sunt indicatoare clare de direcționare spre biroul de informații, 

cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Comrat se află la etajul 1 al clădirii, 
aproape de intrare. O astfel de amplasare este în corespundere 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită aviza-
rea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Comrat, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

14

16

foto 13. Spațiu pentru justițiabili
foto 14. Ghișeu pentru primirea cetățenilor
foto 15. Panou de informații
foto 16. Listele ședințelor de judecată
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Comrat elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Comrat este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.8

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Comrat a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,5 milioane lei în 
anul 2010 la circa 2 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 9% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează efectuării reparațiilor și procurării mijloacelor fixe. La fel, un 
impact asupra majorării bugetului instanței a avut-o majorarea cheltuieli-
lor operaționale cu 19%.

8  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat în creștere cu 21%. 
Sub aspect structural, se merită de menționat că instanța a beneficiat de 
mijloace financiare pentru procurarea unui automobil. În creștere cu 21% 
au fost planificate mijloace financiare pentru finanțarea serviciilor comu-
nale. Pentru cheltuielile de personal s-au planificat mijloace financiare cu 
o creștere de 13%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la circa 319 mii lei 
la circa 380 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 19%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20119), acestea au înregistrat 
o creștere de 11%. Raportînd 380 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 355 mii lei. De aici și rezultă că chel-
tuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu circa 36 mii lei.

9  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 6. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Comrat pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,043,000 1,068,255 2% 1,211,600 13%
Reparații 0 20,977 100% 0 -100%
Servicii comunale 162,706 128,813 -21% 156,200 21%
Mijloace fixe 0 59,929 100% 210,000 250%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 318,698 379,925 19% 426,700 12%

Total 1,524,404 1,657,899 9% 2,004,500 21%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 7. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 35% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă. Volumul mijloace-
lor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de birou, materiale-
lor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 25% din totalul cheltuie-
lilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, pentru acoperirea 
acestora au fost utilizate 11% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale s-a modificat. Astfel, cea 
mai mare parte a cheltuielilor operaționale a constituit-o cheltuielile pen-
tru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gos-
podăresc. Cota acestora a înregistrat o creștere de pînă la 45% din totalul 
cheltuielilor operaționale. Ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor 
de telecomunicație și de poștă a înregistrat o reducere cu 10% pînă la 
25%. Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, cota acestora a 
fost de 13%, fiind în creștere cu 2% față de anul precedent.

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale a fost următoarea:
•	 Mijloacele financiare destinate finanțării cheltuielilor pentru pro-

curarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gos-
podăresc vor constitui 42% din totalul cheltuielilor operaționale;

•	 Volumul mijloacelor financiare destinate cheltuielilor pentru ser-
vicii de telecomunicație și de poștă vor constitui 26%.

•	 8% din totalul cheltuielilor operaționale le vor reveni serviciilor 
de transport.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 3099 față de 3601 examinate în 
anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 89 lei, pe cînd în anul 2011 – 123 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 8. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Comrat

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi ex-
plicată prin reducerea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA COMRAt VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 123 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Comrat 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Comrat a fost mult peste costul mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.

Judecătoria Comrat
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Comrat evidența contabilă se duce manual. Probabil 
din lipsa de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o aplica-
ție soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă contabilul-
șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publi-
ce. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nominale cît și 
valori reale, au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost mult peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Comrat a exa-
minat mai puține dosare utilizînd mai multe mijloace financiare. 
Prin aceasta se atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual. 
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea instruirii personalului în utilizarea 
aplicației pentru ținerea evidenței contabile.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Comrat
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JUDECĂTORIA 
CRIULENI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Criuleni, amplasată în orașul Criuleni, deservește 72300 
locuitori din cele 43 localități care fac parte din raionul Criuleni con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Criuleni dispune de 6 judecători. Numărul total de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 24,5 unități de perso-
nal. La Judecătoria Criuleni nu există un specialist în resurse uma-
ne, managementul resurselor umane fiind realizat de președinte, 
vice-președinte și consilierul președintelui. Specialistul relații cu pu-
blicul este angajat la Judecătoria Criuleni. Nu sunt indicatori care 
ar direcționa cetățenii spre biroul specialistului relații cu publicul. 
Instruiri interne ale colaboratorilor Judecătoriei Criuleni nu se or-
ganizează. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. Deși, în 2011, mijloacele financiare destinate acoperi-
rii cheltuielilor operaționale în valori nominale au fost în creștere, 
în valori reale acestea s-au redus. În anul 2011, costul mediu 
operațional per dosar examinat s-a redus față de anul precedent, 
dar a fost superior costului mediu ponderat al dosarului examinat 
la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Criuleni are suprafața de 1453,0 
m2, este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1979, pro-
iectul fiind destinat construcției unei judecătorii. Fațada clădirii, 
acoperișul, apeductul, sistemul de canalizare și interiorul clădirii ne-
cesită renovare. 

or. Criuleni, str. 31 august, 70

Data vizitei: 08 mai 2012

Angajații Judecătoriei Criuleni folosesc versiunea 3 a PIGD instalată 
în aprilie 2012. Luînd în considerație perioada relativ scurtă de utili-
zare a versiunii 3 a PIGD, nu au fost menționate obiecții sau sugestii 
de modificare a PIGD. 

Angajații Judecătoriei Criuleni înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 3 săli de ședințe în care este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio, cu excepția cazurilor cînd echipamentul 
se defectează. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept motive pentru neînregistrarea tuturor 
ședințelor de judecată. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Criuleni continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Criuleni a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 107 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 230 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 86%. 
 
În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Pe unele uși ale 
birourilor judecătorilor este plasat avertismentul precum că accesul 
în birourile judecătorilor este interzis. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Criuleni a fost 
accesat ultima dată cu mult timp în urmă. Pe pagina web este plasa-
tă informație de interes public. Cu toate acestea, uneori denumirea 
meniului nu corespunde conținutului materialului plasat. Într-un șir 
de meniuri informația lipsește, iar în altele informația plasată este 
învechită. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită reparații. 

Alimentare cu apă 1 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 3 Rețeaua electrică a fost recent înlocuită. Totuși, au loc deconectări frecvente de la 
energie electrică.

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Țevile sunt cele inițiale și urmează a fi verificate 
și reparate. Starea nesatisfăcătoare a sistemului de canalizare a cauzat inundarea 
subsolului, în care se păstrează dosarele arhivate. 

Sistem de încălzire 4 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Cazangeria este veche. O sală de ședințe 
nu poate fi utilizată pe timp de iarnă din cauza încălzirii insuficiente. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Structura acoperișului este solidă. La fiecare cinci ani sunt efectuate lucrări de 
reparație. Ultima dată acoperișul a fost reparat 5 ani în urmă.  

Interior 3 Ultima reparație a avut loc în 2007. Majoritatea spațiilor necesită reparație. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

2

3

4

foto 1. Fațada  
judecătoriei

foto 2. Spațiul public

foto 3. Placa cu denumirea 
instituției

foto 4. Exteriorul clădirii

1

Judecătoria Criuleni
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Criuleni în luna mai 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Criuleni are o suprafață de 1453,0 m², dispunînd de 
14 spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Criuleni are 2 etaje și un subsol. În subsol este curat, însă acesta nu poate 
fi utilizat în calitate de încăpere funcțională din lipsă de iluminare naturală 
și ventilare adecvată. 

Judecătoria Criuleni nu beneficiază de serviciile pazei de stat, dispunînd 
de unități pentru paznicii de noapte. În timpul zilei instanța de judecată 
beneficiază de serviciile poliției judiciare. 

Ultima reparație a avut loc la Judecătoria Criuleni în anul 2007. De atunci 
alte renovări ale clădirii și spațiilor din interior nu au mai fost finanțate. 
Astfel, starea sistemului de încălzire, fațadei exterioare, sistemului de ca-
nalizare sunt calificate ca fiind nesatisfăcătoare. Acoperișul a fost reparat 
cu cinci ani în urmă și necesită reparație. Rețeaua electrică în clădirea Ju-
decătoriei Criuleni a fost înlocuită recent. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Criuleni este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că sunt necesare lucrări 
de renovare a încăperilor, nu există o intrare separată pentru aducerea 
deținuților și un spațiu separat pentru aceștia. 

Președintele Judecătoriei Criuleni planifică să amplaseze cancelaria ast-
fel încît să fie facilitat accesul publicului la informație, să renoveze sălile 
de ședințe, camerele de deliberare și WC-urile. Se dorește, de asemenea, 
crearea unei camere pentru audierea minorilor. 

Interiorul clădirii este în stare satisfăcătoare. Majoritatea încăperilor au 
nevoie de reparație. La etajul 1 executorii judecătorești au eliberat 2 oficii, 
starea cărora este deplorabilă. Se planifică reparația acestora și mutarea 
cancelariei în birourile vizate. Data executării lucrărilor nu este stabilită 
din lipsa mijloacelor financiare necesare în acest scop. 

Biroul președintelui se află la etajul 2 și este în stare bună, fiind reparat 
cosmetic cîțiva ani în urmă. Restul spațiilor de la etajul 2 au nevoie de 
reparație. Podelele sunt în stare nesatisfăcătoare. Ușile și ferestrele 
sunt vechi și trebuie schimbate. Scările trebuie acoperite cu gresie. Sunt 
necesare balustrade noi. 

Corpurile de iluminat au rămas cele inițiale de la darea clădirii în exploatare. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 8 priorități în lucrările de reparație capitală. 3 din aceste 8 recoman-
dări au fost realizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Schimbarea cazanului de încălzire Nerealizat 
Schimbarea ferestrelor vechi Nerealizat 
Mutarea executorilor judecătorești Realizat 
Reconfigurarea și renovarea spațiilor interioare Nerealizat 
Îmbunătățirea rețelelor electrice Realizat 
Renovarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare Nerealizat 
Instalarea climatizoarelor în camera serverului Realizat 
Lucrări de reparație exterioară, repararea intrării Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012, la Judecătoria Criuleni a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 37% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, 63% din acestea nefiind implementate. 

Recomandări 

•	 Mutarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu unic de 
informare a cetățenilor. 

•	 Reparația exteriorului clădirii. 
•	 Reparația tuturor încăperilor din clădire.
•	 Schimbarea ferestrelor și ușilor vechi.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Renovarea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 

5

7

foto 5. Sala de ședințe
foto 6. Podea într-un birou de la 

etajul 1
foto 7. Oficiu eliberat de executorii 

judecătorești

6

foto 8. Sala de ședințe
foto 9. Fereastră de la etajul 1

9

8
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Criuleni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
aprilie 2012, în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD, care cuprinde 
modulul de raportare statistică electronică și unele modificări condiționate 
de programarea modulului dat. La data efectuării vizitei s-a constatat ca 
angajații Judecătoriei Criuleni nu cunoșteau toate funcționalitățile versiu-
nii 3, dat fiind faptul că o foloseau timp de doar cîteva săptămîni. 

Utilizarea PIGD presupune scanarea documentelor din dosarele pe suport 
de hîrtie și crearea dosarelor electronice. După înregistrarea dosarelor, 
angajații cancelariei le scanează în felul următor: dosarele civile în întregi-
me, dosarele penale – doar rechizitoriul și dosarele contravenționale sunt 
scanate în întregime.

Solicitări de modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților Jude-
cătoriei Criuleni. Cu toate acestea, au fost invocate anumite probleme de 
ordin tehnic, cum sunt deconectări de la energia electrică și defectarea 
serverului. Deseori lumina se deconectează pe timp de noapte. Drept ur-
mare, pentru a fi posibilă utilizarea PIGD și a programului de înregistrare 
audio a ședințelor, de fiecare dată serverul trebuie să fie reconectat. La 
etapa actuală serverul este defectat. Angajații CTS au luat serverul pentru 
reparații și au instalat un server provizoriu. 

Judecătoria Criuleni nu dispune de un specialist în tehnologii 
informaționale. Probleme de ordin tehnic sunt soluționate de CTS. 

Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Criuleni de servici-
ile prestate de CTS este la nivelul de 4 din 5. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Criuleni dispune de 3 săli de ședințe în care sunt instalate 3 se-
turi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată. Toate ședințele care au loc în sălile de ședințe sunt înregistrate audio 
(cu excepția unor rare cazuri cînd echipamentul se defectează). Înregis-
trările audio se păstrează pe serverul instanței. Înregistrările sunt copiate 
pe CD-uri doar în cazul în care dosarul este expediat la instanța ierarhic 
superioară sau dacă CD-ul este solicitat de părțile la proces. Înregistrările 
mai vechi nu sunt șterse de pe server. 

Orice solicitare pentru înregistrarea ședințelor de judecată este satisfăcu-
tă. Pe parcursul întregii perioade de utilizare a programului și echipamen-
tului de înregistrare audio, doar într-un 1% de cazuri a fost solicitat CD-ul 
cu înregistrarea ședinței. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale 
scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței ac-
tivității instanțelor de judecată. În 100% de cazuri înregistrările audio ale 
ședințelor de judecată sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudi-
nea și corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Criuleni țin de nu-
mărul insuficient de săli de ședințe, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și 
electronic, numărul insuficient de angajați, numărul insuficient de impri-
mante și deconectările frecvente de la energia electrică. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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foto 10. Server provizoriu
foto 11. Spațiu pentru server în săli de ședințe
foto 12. Inscripția pe ușa unei săli de ședințe 
foto 13. Echipament de înregistrare audio
foto 14. Echipament de înregistrare audio
foto 15. Echipament de înregistrare audio și programul ”Femida”

12 15
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2.3. 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 2. 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-me-
dia, 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
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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecători-
ei Criuleni a fost accesat ultima dată cu mult timp în urmă. S-a depistat că, uneori, denumirea meniului nu corespun-
de 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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Criuleni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 24 2
Imprimante 14 12
Copiatoare 2 (doar 1 funcționează) 1
Scanere 6 6
Fax 1 -
Televizor 1 -

Sursa: Judecătoria Criuleni

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD, angajații Judecătoriei Criuleni se confruntă cu problema necunoașterii 
suficiente a opțiunilor noi existente în versiunea 3 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Criuleni folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în 
limita în care le permite numărul sălilor de ședințe existente. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Criuleni sunt necesare 2 computere, 12 imprimante, 1 copiator 
și 6 scanere.

•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Criuleni a fost accesat ultima dată cu 
mult timp în urmă. Într-un șir de meniuri informația lipsește, iar în altele informația plasată este învechită. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Asigurarea furnizării continue a energiei electrice. 
•	 Asigurarea Judecătoriei Criuleni cu numărul suficient de imprimante.
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Criuleni cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului. 

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Criuleni este analizat mai jos prin 
prisma mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare 
înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate 
în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată fluctuația numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese, că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Criuleni a scăzut din 2009 de la 2913 dosare la 
2806 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total de dosare înregistrate în 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
2644 dosare în anul 2009 la 2414 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total de dosare examinate în 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4 se poate conchide, că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Criuleni s-a majorat de la 737 
dosare în anul 2009 la 838 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate a crescut de la 139 dosare în 2009 la 187 dosare în 2011, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 577 dosare în anul 2009 la 
112 dosare în anul 2011. 

figura 4.  Numărul de dosare examinate în 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Criuleni relevă o creștere a restanței de la 269 dosare restante în 2009 la 
392 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința  restanței dosarelor 
la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide, că 
rata de soluționare a dosarelor la Judecătoria Criuleni a scăzut de la 90,7% 
în anul 2009 la 86,0% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția  ratei de soluționare 
a dosarelor în perioada 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Criuleni se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Criuleni se află la etajul 1. Specialiștii din cancela-
rie sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregis-
trarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Criuleni utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CRIULENI 
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Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Criuleni

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a scrisorilor recomandate 
4.	 Registrul de evidență a petițiilor 
5.	 Registrul de evidență a telegramelor 
6.	 Registrul de evidență a eliberării dosarelor cetățenilor/avocaților 

Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile
2.	 Indicele alfabetic al contenciosului administrativ/procedurii în ordonanță 
3.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile 
4.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor în procedura în ordonanță și contencios 

administrativ
5.	 Registrul de evidență a hotărîrilor pe contencios administrativ și procedura în 

ordonanță atacate 
6.	 Registrul hotărîrilor civile atacate 
7.	 Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a executării sentințelor 
3.	 Registrul de evidență a sentințelor atacate 
4.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
5.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor penale 
6.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest 
7.	 Fișa acțiunilor  

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale  
2.	 Registrul de evidență a materialelor contravenționale – indicele 4d
3.	 Registrul de evidență a materialelor contravenționale – indicii 4, 5r
4.	 Registrul de evidență a hotărîrilor contravenționale atacate 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Criuleni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Indicele 

alfabetic al dosarelor civile
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile, 

Indicele alfabetic 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Criuleni 
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foto 16. Arhiva
foto 17. Arhiva
foto 18. Arhiva
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Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Hotărîrea CSM4. 

Arhiva Judecătoriei Criuleni este amplasată în subsolul clădirii. Încăperile 
pentru păstrarea dosarelor în arhivă au dimensiuni adecvate și o locație 
potrivită, dosarele fiind bine aranjate. Intrarea în arhivă este restricționată. 
Problema în subsolul Judecătoriei Criuleni este gradul sporit de umezeală 
cauzat de sistemul de canalizate defect. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare înregistrate la Judecătoria Criuleni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 3,6%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Criuleni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 8,6%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Criuleni în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 101 dosare, al dosarelor penale 
s-a majorat cu 48 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 465 dosare. 

•	 Restanța dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 cu 123 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 

4,7%.
•	 Dublarea lucrului, dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile prevăd 

evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește 

numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Reamplasarea cancelariei și construirea unei săli de recepție la eta-
jul 1.

•	 Eliminarea întreruperilor de furnizare a energiei electrice.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 

conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea nu-
mărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut 
în Instrucțiune. 

•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în 
versiunea 3 a PIGD. 

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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evaluare 

Judecătoria Criuleni dispune de 6 judecători. Numărul total de angajați, cu 
excepția judecătorilor, constituie 24,5 unități de personal. 

La Judecătoria Criuleni nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane la Judecătoria Criuleni este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei și consilierul președintelui. 

În anul 2009 la Judecătoria Criuleni a fost numit în funcție specialistul 
coordonator pentru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial 
al instanței judecătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, 
avînd obligația de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea 
transparenței activității în condițiile legii. 

Procedura de recrutare a personalului presupune plasarea unui anunț 
pe pagina web a judecătoriei, în ziarul local ”Est-Curier” și pe panoul de 
informații de la intrarea în clădirea judecătoriei. Candidații depun o cerere 
scrisă. Ulterior, este creată o comisie și are loc interviul. În instanță nu se 
practică testul scris. Candidații selectați sunt angajați pe termen de probă 
de 6 luni. 

În ultimii ani concedieri ale personalului nu au avut loc. De regulă, angajații 
demisionează din propria inițiativă sau pleacă în concediul de maternitate. 

Judecătoria Criuleni dispune de fișe de post pentru toate funcțiile în for-
mat electronic. La angajare în funcție, persoana face cunoștință cu fișa de 
post și obligațiunile de serviciu. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Unități 
1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 3
4. Judecător de instrucție 1
5. Total 6
6. Consilier al președintelui 1
7. Contabil-șef 1
8. Consultant 2
9. Grefier 6

10. Traducător 1
11. Şef cancelarie 1
12. Specialist coordonator 1
13. Specialist 1
14. Şef arhivă 1
15. Şef serviciu auxiliar 1
16. Curier 0,5
17. Şofer 1
18. Paznic 3
19. Operator în sala cu cazane 1,5
20. Îngrijitor încăperi 2,5

Total 30,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Criuleni

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Criuleni au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe 
an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instru-
irile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficien-
te pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Judecătoria 
Criuleni este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Criuleni pot fi menționate Monitorul oficial, 
Contabilitate și audit, Buletinul CSJ, Est-Curier.  

Colaboratorii Judecătoriei Criuleni au fost instruiți ultima dată în 2009. 
Domeniile de interes pentru instruiri, invocate în cadrul vizitei, țin de in-
struirea grefierilor în întocmirea proceselor-verbale și a declarațiilor. S-a 
menționat necesitatea unui îndrumar unic pentru grefieri care să-i ajute 
la întocmirea proceselor-verbale, titlurilor executorii. Necesitatea instrui-
rilor este determinată de faptul că nu toți grefierii au studii superioare în 
domeniul dreptului. Este foarte dificilă angajarea în funcția de grefier a 
unui specialist în drept. De aceea, mulți dintre grefieri sunt specializați în 
alte domenii. 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Criuleni este 
realizat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Criuleni, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Criuleni lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Pe ușile judecătorilor există indica-
toare clare cu numele judecătorilor și avertismentul că accesul în biroul ju-
decătorului este interzis. Pe ușile unor judecători un astfel de avertisment 
lipsește. La intrare în clădire există un panou de informații și un semn care 
arată direcția unde poate fi găsită cancelaria. Un panou de informații este, 
de asemenea, plasat la intrarea în biroul președintelui. Pe ușile sălilor de 
ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de judecată sunt înre-
gistrate audio.

Pe panoul de informații de la intrarea în instanța de judecată și pe cel de la 
intrarea în biroul președintelui sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Criuleni 
nu este extrasă din PIGD în mod automat și imprimată, ci este 
întocmită manual

-	 Planul de evacuare în caz de incendiu
-	 Regulamentul de ordine internă al Judecătoriei Criuleni. 

Președintele Judecătoriei Criuleni nu are ore stabilite de primire a 
cetățenilor, care se pot adresa cu orice problemă la președinte pe par-
cursul orelor de lucru ale judecătoriei. Numărul de solicitări adresate 
președintelui variază de la 1 pînă la 5 solicitări pe zi. Cancelaria procesează 
peste 20 de adresări pe zi.

Pe parcursul orelor de lucru ale Judecătoriei Criuleni părțile și alți 
participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Criuleni pen-
tru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cance-
larie. Persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Taxa 
de stat se achită la bancă și cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana 
se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Ulterior, 
copiile de pe hotărîri împreună cu cererea și confirmarea achitării taxei de 
stat sunt avizate de către președinte. Copiile de pe hotărîri se eliberează 
de arhivar în aceeași zi sau, cel mult, în 2-3 zile.     

Concluzii 

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Există un indicator de direcționare a cetățenilor la cancelarie. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație care are menirea să-i ajute vizitatorilor să se 
orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Criuleni se află la etajul 1 al clădirii. Cance-
laria necesită reamplasare lîngă ușa de la intrare.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu prevede aviza-
rea preliminară a președintelui instanței. 

Recomandări 

•	 Reamplasarea cancelariei și crearea unui ghișeu unic de informații 
și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea mai multor indicatori de direcționare a cetățenilor spre 
sălile de ședințe, la specialistul relații cu publicul.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecăto-
riei Criuleni, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat listele 
cauzelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 19. Panoul de informații la intrarea în biroul președintelui 
foto 20. Panoul de informații la intrarea în judecătorie
foto 21. Semn de direcționare a cetățenilor 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Criuleni elaborează bugetul pentru următorul an bugetar reieșind 
din plafoanele de cheltuieli stabilite de către Ministrul Finanțelor, aproba-
te de către Ministerul Justiției pentru sistemul judecătoresc și transmise 
instanței de către Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ).
Plafoanele sunt stabilite pe următoarele două categorii de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cheltuielile capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza chel-
tuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru 
anul pentru care se elaborează bugetul. Efectuînd toate aceste operațiuni, 
instanța trebuie să se încadreze în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Criuleni este structurat în șase categorii după cum 
urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni;

•	 Reparații – reparații curente și cele capitale;
•	 Serviciile comunale – energia electrică, gazele naturale, apa și 

canalizare, salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Criuleni este în creștere nesemnificativă de la 1,4 milioane lei în anul 2010 
la 1,7 milioane lei prevăzuți pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 12%. Creșterea respectivă se datorează creșterii re-
surselor financiare destinate procurării mijloacelor fixe și celor destinate 
finanțării reparațiilor. Pentru anul 2012, bugetul judecătoriei a fost pla-
nificat cu o creștere de 7% față de anul 2011. Creșterea a fost asigura-
tă de majorarea mijloacelor financiare destinate acoperirii cheltuielilor 
operaționale, de personal și celor destinate pentru plata serviciilor comu-
nale.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă mai mult de jumătate din bugetul to-
tal al judecătoriei (circa 68%) fiind în creștere din an în an. Întrucît mări-
mea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și normative, 
instanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în ve-
dere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest 
domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nomina-
le, au înregistrat o evoluție ascendentă de la 265,7 mii lei la 279,2 mii 
lei, ceea ce constituie o creștere de circa 5%. În același timp, pentru anul 
2011, Indicele Prețului de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de 
anul precedent6. Astfel, rata de creștere a cheltuielilor operaționale este 
sub nivelul ratei inflației ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile 
operaționale au fost în descreștere. Raportînd 279,2 mii lei din anul 2011 
la prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 261 mii lei. De aici 
și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 
4,7 mii lei.

6 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Criuleni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 995,502 1,050,351 6% 1,191,600 13%
Reparații 58,000 79,823 38% 50,000 -37%
Servicii comunale 94,736 116,661 23% 123,800 6%
Mijloace fixe 9,100 70,000 669% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 265,725 279,247 5% 340,700 22%

Total 1,423,063 1,596,082 12% 1,706,100 7%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Criuleni
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de două 
sub-categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Lucrări de informatică și de calcul.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Pentru toate categorii, se observă o diminuare a ponderii în totalul cheltu-
ielilor operaționale. Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru 
servicii de telecomunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor 
este destinată procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin creșterea 
numărului de dosare examinate de instanță. Acesta a avut o evoluție as-
cendentă de la 2077 de dosare examinate în anul 2010 la 2414 în anul 
2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 128 lei, pe cînd în anul 2011 – 116 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Criuleni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, atît cheltuielile operaționale cît și numărul de dosare 
examinate au crescut față de anul 2010, costul mediu per dosar examinat 
s-a diminuat. Această reducere poate fi explicată prin faptul că rata de 
creștere a cheltuielilor operaționale a fost inferioară celei a numărului de 
dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile operaționale s-au majorat cu 
5% atunci numărul de dosare examinate s-a majorat cu 16%.

6.6 COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA CRIuLenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 116 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare, se pro-
pune ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponde-
rat al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că, 
la determinarea costului mediu ponderat pe țară, au fost luate în calcul 
doar datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Criuleni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Criuleni a fost superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

Judecătoria Criuleni
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6.7 AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Criuleni evidența contabilă se duce automatizat.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana –  contabilul-șef. Evident că persoana în cauză nu dispune de studii 
profesionale în procurări. Întrucît legislația privind achiziții este în conti-
nuă schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată 
la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii, precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 Deși cheltuielile operaționale în valori nominale, în anul 2011, 
au înregistrat o evoluție ascendentă, în valori reale (luînd în 
considerație inflația) acestea au fost în descreștere.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Criuleni a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 Ponderea cheltuielilor pentru serviciile de poștă dețin o cotă 
impunătoare în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procura-
rea acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va gene-
ra mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplica-
rea manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Criuleni
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JUDECĂTORIA 
DONDUȘENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Dondușeni, amplasată în orașul Dondușeni, deservește 
43.610 locuitori din cele 30 localități care fac parte din raionul 
Dondușeni conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție. La Judecătoria 
Dondușeni nu există un specialist în resurse umane, managementul 
resurselor umane fiind realizat de șeful cancelariei. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat s-a redus față de anul precedent, dar a fost peste 
nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de 
țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Dondușeni are suprafața de 
570,68 m², este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1949, 
proiectul inițial fiind destinat construcției comisariatului militar. Ul-
terior, prin decretul Președintelui din anul 2000, clădirea a fost tre-
cută în gestiunea MJ ca sediu al judecătoriei raionului Dondușeni. 
Clădirea judecătoriei este în stare bună: fațada clădirii, acoperișul, 
apeductul, sistemul de încălzire și arhiva au fost renovate. 

Angajații Judecătoriei Dondușeni folosesc versiunea 3 a PIGD, care 
a fost instalată în iulie 2012. Angajații Judecătoriei Dondușeni nu 

or. Dondușeni, str. 31 august 1989, nr. 19

Data vizitei: 20 iunie 2012

folosesc modulul de raportare statistică din motivul că nu cunosc 
cum să-l folosească. Alte probleme care au fost menționate țin de 
aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de erori și reparti-
zarea inechitabilă a dosarelor

Angajații Judecătoriei Dondușeni înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în unica sală de ședințe în care este instalat echipa-
mentul de înregistrare audio. În timpul vizitei de documentare s-a 
menționat că nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor de ju-
decată în sălile de ședințe, existînd doar o singură sală pentru 4 ju-
decători. Dat fiind faptul că în cea de-a doua sală de ședințe nu este 
instalat echipamentul de înregistrare audio, aceasta este utilizată de 
către judecătorul de instrucție. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Dondușeni continuă să țină un 
număr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modi-
ficărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Dondușeni a scă-
zut în perioada 2009-2011 cu 407 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 477 dosare, rata de solu-
ționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 91,8%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușa să-
lii de ședințe sunt plasate semne clare cu avertismentul că ședințele 
de judecată sunt înregistrate electronic.

Pagina web a Judecătoriei Dondușeni este actualizată periodic, însă 
nu toate meniurile sunt completate cu informație de interes public.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Reparată integral. Pereții au fost acoperiți cu plăci de polistiren pentru păstrarea 
căldurii. 

Alimentare cu apă 1 Clădirea este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 3 Rețeaua electrică a fost renovată în cadrul reparației. 

Sistem de canalizare 4 Sistemul de canalizare nu este centralizat.

Sistem de încălzire 1 A fost procurat și instalat cazan nou. De asemenea, au fost instalate țevi și calorifere 
noi.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Acoperișul a fost reparat. Sunt probleme cu scurgeri de apă  într-un singur birou.

Interior 1 A fost recent renovat. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Fațada laterală a clădirii

1

2

foto 3. Fațada laterală a clădirii
foto 4. Sistemul de încălzire 
foto 5. Scările din interiorul clădirii 

5

4
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă  

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Dondușeni în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Dondușeni are o suprafață de 570,68 m², 2 etaje și 
un subsol. Sunt  21 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de zi și de 
trei unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de personal.

Fațada exterioară a clădirii Judecătoriei Dondușeni a fost reparată integral 
în anul 2011. Curtea din fața clădirii este pavată. Sistemul de încălzire a 
fost înlocuit integral în clădirea judecătoriei, fiind instalate calorifere și 
țevi noi. Clădirea este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu 
apă. Sistemul de canalizare nu este centralizat. Cu toate acestea, în anul 
2011 în subsolul clădirii a fost construit un WC nou în subsol. WC-ul este 
destinat angajaților instanței. WC-ul pentru justițiabili se află în curte și 
necesită renovare. Arhiva se află în subsol, fiind mutată într-un birou nou 
cu rafturi recent instalate.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare foarte bună. Birourile și holul 
de la acest etaj au fost reparate capital, fiind tencuiți și vopsiți pereții, 
schimbate podeaua și tavanele. Au fost instalate uși și ferestre noi. Sala 
de ședințe de la etajul 1 a fost, de asemenea, reparată. La etajul dat a fost 
amenajat un birou prevăzut pentru avocați. La intrarea în clădire a fost 
instalat un perete și creat ghișeul de informații pentru justițiabili. Scările 
din interiorul clădirii au fost reparate, fiind acoperite cu teracotă. Au fost 
instalate balustrade noi. 

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate și 
se află într-o stare foarte bună. Similar etajului 1, au fost înlocuite ușile, 
ferestrele, podeaua și tavanele. La acest etaj un birou a fost reamenajat în 
sală de ședințe. La data efectuării vizitei la Judecătoria Dondușeni, lucră-
rile de reamenajare a biroului în sala de ședințe erau aproape finalizate.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Dondușeni este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată. În instanță există o intrare separată pentru 
aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia. Instituția dispune 
de 2 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 4 judecători. În cadrul 
instanței la etajul 2 se află și birourile de probațiune Dondușeni. 

Serverul instanței se află într-o încăpere separată dotată cu sistem 
de aer condiționat. La momentul vizitei climatizorul nu era conectat, 
menționîndu-se că acesta se conectează la necesitate.  

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 7 priorități în lucrările de reparație capitală. Şase din aceste 7 reco-
mandări au fost deja realizate, dintre care una a fost realizată parțial. O 
extindere a clădirii judecătoriei nu este planificată.

Tabel 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Mutarea executorilor judecătorești într-o clădire 
separată adecvată 

Realizat 

Construirea unei săli de ședințe suplimentare Realizat 
Reconfigurarea în scopul creării unei noi săli de 
ședințe 

Realizat

Examinarea  opțiunilor de extindere a clădirii 
pentru a crea spațiu suplimentar

Nerealizat

Renovarea interiorului în întreaga clădire, inclusiv a 
instalațiilor electrice și a corpurilor de iluminat  

Realizat 

Conectarea la rețeaua de alimentare cu apă și 
canalizare și construirea veceurilor pentru personal 
și public 

Realizat parțial

Asigurarea cu aer condiționat a camerei serverului 
LAN

Realizat 

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012, la Judecătoria Dondușeni a fost realizat 
un număr semnificativ de lucrări de renovare recomandate în 
Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 72% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, 14% din recomandări au fost realizate parțial, iar 
alte 14% au rămas nerealizate. 

Recomandări 

•	 Examinarea opțiunilor de extindere a clădirii pentru a crea spațiu 
suplimentar. 

•	 Conectarea clădirii la sistemul centralizat de canalizare. 
•	 Construirea unui WC pentru justițiabili în incinta clădirii sau 

reparația WC-ului din curte. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Mutarea birourilor ocupate de către consilierii de probațiune într-

o altă clădire adecvată. Asigurarea funcționării continue a climati-
zorului în încăperea prevăzută pentru server. 

8

foto 6. Corp de iluminat 
foto 7. Uși noi în interiorul clădirii

6

7

foto 8. Uși noi în interiorul clădirii 
foto 9. Serverul instanței

9
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Dondușeni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În luna iulie 2012, în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD, care 
cuprinde modulul de raportare statistică electronică și unele modificări 
condiționate de programarea modulului dat.

S-a constatat, că angajații Judecătoriei Dondușeni nu folosesc modulul 
de raportare statistică din motivul că nu cunosc cum să-l folosească pen-
tru a genera rapoarte statistice electronice. Alte probleme care au fost 
menționate țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de 
erori și repartizarea inechitabilă a dosarelor.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea do-
cumentelor din dosarele pe suport de hîrtie. La Judecătoria Dondușeni do-
cumentele din dosar sunt scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei le scanează în felul următor: din dosarele civile - cererea de 
chemare în judecată, bonul de plată a taxei de stat, cererile de apel și 
recurs, titlurile executorii, din dosarele penale – rechizitoriul, scrisoarea 
de însoțire, cererile de apel și recurs, iar din dosarele contravenționale 
materialele nu se scanează.

Judecătoria Dondușeni nu dispune de un specialist în tehnologii informa-
ționale. Pentru soluționarea problemelor tehnice este contactat CTS. Gra-
dul general de satisfacție al angajaților Judecătoriei Dondușeni de servici-
ile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabel  2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Dondușeni

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a 

dosarelor.
2. În loc de sala de ședințe să fie indicat numele judecătorului.

Sursa: Președintele Judecătoriei Dondușeni

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Dondușeni dispune de 2 săli de ședințe în care este instalat 
1 set de echipament și programul de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele 
pot avea loc în sala dotată cu unicul sistem de înregistrare audio, dat fiind 
numărul de 4 judecători, care la moment activează în instanță, și doar o 
singură sală dotată. 

Orice solicitare pentru înregistrarea ședințelor de judecată este satisfăcută. 
Pe parcursul perioadei de utilizare a programului și echipamentului de 
înregistrare audio, nu a parvenit nici o solicitare a CD-ului cu înregistrarea 
audio a ședinței. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Grefierii nu folosesc înregistrările audio pentru a 
verifica corectitudinea proceselor-verbale întocmite. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Dondușeni țin de 
imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio sau de a audia 
înregistrarea. Probleme raportate de altă natură sunt numărul insuficient 
de săli de ședințe, legislația care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie 
și electronic.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

2.3. 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. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe 
foto 11. Sala de ședințe și echipament de înregistrare audio
foto 12. Sala de ședințe și echipament de înregistrare audio

10

12

11
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Tabel 3. 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 localităților din raza teritorială a Judecătoriei Dondușeni
Cadrul normativ Lista actelor normative care reglementează activitatea instanțelor de judecată 
Serviciul relații cu publicul Informații despre persoana care exercită funcția de specialist relații 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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, 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 conține nici o informație, la fel 
ca și meniurile Comunicate de presă, Noutăți, Informații statistice și Informații de interes public. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Dondușeni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
UPS 13 2
Imprimante 17 3
Scanjet N8460 1 1
Router 1 -
Seturi de înregistrare audio 1 1
Copiator multifuncțional 4 2
Smart UPS 1 -
Rack with accessories 1 -

Monitor 18 2
Computer, bloc sistemă workstation
Computer, bloc sistemă
Monitor
Tastatură

15
3
-
-

2
-
2
2

Calculator I-3 cu program computerizat - 2
Sursa: Judecătoria Dondușeni

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD, angajații Judecătoriei Dondușeni se confruntă cu problema repartizării inechi-
tabile a dosarelor, generarea de erori în PIGD și necunoașterea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 

•	 Angajații Judecătoriei Dondușeni folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în 
limita în care le permite numărul sălilor de ședințe existente. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Dondușeni sunt necesare 4 computere, 3 imprimante, 1 scaner, 
1 set de echipament de înregistrare audio pentru sala de ședințe recent reparată.

•	 Judecătoria Dondușeni utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Cu toate acestea, în 
cîteva meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație de interes public.

Recomandări

•	 Instruirea angajaților în utilizarea tuturor opțiunilor versiunii 3 a PIGD.
•	 Procurarea numărului necesar de seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin instituirea practicilor eficiente de 

planificare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web. 
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public în meniurile care nu conțin nici o informație.  
•	 Actualizarea permanentă a paginii web cu informație de interes public.

3  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Donduşeni



351

3.1 VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Dondușeni este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înre-
gistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Dondușeni a scăzut din 2009 de la 1898 dosare la 
1491 dosare în 2011. 

Figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
1845 dosare în anul 2009 la 1368 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Dondușeni s-a majorat de la 533 
dosare în anul 2009 la 746 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 516 dosare în anul 2009 la 157 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Dondușeni relevă o creștere a restanței de la 53 dosare restante în 2009 la 
123 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Dondușeni a scăzut de la 97,2% 
în anul 2009 la 91,8% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI DONDUȘENI
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Dondușeni se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucră-
rile de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Dondușeni se află la etajul 1. În cancelarie activează 4 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Dondușeni utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Dondușeni

Categoria 
registrului

Denumirea registrului 

general 1.	 Registrul de intrare a materialelor în instanță
2.	 Registrul de ieșire a materialelor din instanță
3.	 Registrul de evidență al literaturii primite
4.	 Registrul de transmitere a dosarelor în cancelarie (pentru fiecare judecător în parte) 
5.	 Registru de evidență a interpelărilor
6.	 Registrul dosarelor expediate prin curier

Civil 1.	 Registrul alfabetic civil
2.	 Registrul de evidență al dosarelor în ordine de contencios administrativ
3.	 Registrul de evidență al dosarelor în ordine de revizuire 
4.	 Registrul contestațiilor
5.	 Registrul de evidență a dosarelor civile expediate la CSJ
6.	 Registrul de evidență a dosarelor procedură în ordonanță 
7.	 Registrul de evidență dosarelor care pleacă la Curtea de Apel 
8.	 Registrul de evidență a dosarelor în executare 
9.	 Registrul de evidență a dosarelor civile
10.	Registrul de evidență a interdicțiilor de a nu a părăsi țara
11.	Registrul unic în care se înscriu:

a. Cererile privind repunerea în termen 
b. Refuzul de la eliberare a duplicatului 
c. Cererile privind Explicarea hotărîrii
d. Cererile privind căutarea și aducerea forțată a debitorului
e. Schimbarea modului și ordinul de executare a hotărîrii
f. Alte cereri

12. Fișa acțiunilor
Penal 1.	 Registrul alfabetic penal

2.	 Registrul de evidență a dosarelor privind punerea în executare a hotărîrilor 
3.	 Registrul controlul penal
4.	 Registrul de evidență dosarelor care pleacă la curtea de apel 
5.	 Registrul de evidență a dosarelor penale expediate pe interpelări (CSJ)
6.	 Registrul corpurilor delicte
7.	 Registrul de evidență a persoanelor date în căutare 
8.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii pe cauzele penale transmise la executare
9.	 Registrul de evidență a sentințelor expediate spre executare
10.	Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul alfabetic de evidență a dosarelor administrative 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor (art. 54,55,61,63,70,77,78,79)
3.	 Registrul de evidență a dosarelor (art. 84,85,87,91,92,94,97,103,104,105.)
4.	 Registrul de evidență a dosarelor (art. 157,158,162,164,166,169,177,179,180,181,182,)
5.	 Registrul de evidență a dosarelor(art. 183,196,197,200,202,204,207)
6.	 Registrul de evidență a dosarelor (art. 231,233,242,243,244,246,255.)
7.	 Registrul de evidență a dosarelor (art. 256,260,263,270,275,278,281,284,286,287)
8.	 Registrul de evidență a dosarelor (art.289,293,294,296,297,305)
9.	 Registrul de evidență a dosarelor (art.312,315,316,317,318,319,320,325)
10.	Registrul de evidență a dosarelor (art.327,328,329,331,332,333,335)
11.	Registrul de evidență a dosarelor (art.336,342,343,345,346,349,353)
12.	Registrul de evidență a dosarelor (art.354,355,356,359,360,361,363,366,367,373,382)
13.	Registrul alfabetic al prezentărilor (ind. 4)

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Dondușeni

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a materialelor în instanță, 

Registrul alfabetic civil, Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a materialelor în instanță, 
Registrul de evidență a dosarelor civile

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic civil
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic civil
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a materialelor în instanță, 

Registrul alfabetic civil, Registrul de evidență a 
dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Dondușeni

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă se află în subsolul instanței avînd dimensiuni adecvate, o locație 
potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat, dosarele fiind păstrate în mod ordonat. Intrarea în arhivă 
este restricționată. 

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Dondușeni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 21,4%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Dondușeni a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 25,9%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Dondușeni 
în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 213 dosare, al dosarelor 
penale a crescut cu 21 dosare, iar al dosarelor contravenționale a 
scăzut cu 359 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  70 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,4%. 

•	 Dublarea lucrului, dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în 
versiunea 3 a PIGD. 

foto 13. Arhiva
foto 14. Registrele din cancelarie

13

14

Judecătoria Donduşeni



354

La Judecătoria Dondușeni activează  3 judecători de drept comun și un 
judecător de instrucție (conform schemei de încadrare a personalului 
aprobate sunt 5 judecători, dat fiind faptul că unul a fost detașat în mun. 
Chișinău, sect. Buiucani la moment activează doar 4 judecători). Numărul 
total de angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 21 persoane. 

La Judecătoria Dondușeni nu există un specialist în resurse umane. Ma-
nagementul resurselor este realizat, în practică, de către președintele 
instanței și șeful cancelariei. Judecătoria Dondușeni dispune de un specia-
list-coordonator relații cu publicul.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009. 
Anunțul privind funcția vacantă disponibilă și condițiile desfășurării con-
cursului sunt publicate pe pagina web a instanței și în ziarul local ”Pasul 
Nou”. 

Judecătoria Dondușeni dispune de fișe de post pentru funcțiile de consi-
lier al președintelui, contabil-șef, șef cancelarie, specialist relații cu publi-
cul, grefier, translator, specialist cancelarie, administrator clădire, șofer, 
curier și îngrijitor de încăperi.

Tabel 7. Schema de încadrare a personalului Judecătoriei Dondușeni

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Președinte 1
2. Judecător 3
3. Judecător de instrucție  1
4. Consilier al președintelui  1 
5. Contabil-șef 1 
6. Consultant 1
7. Grefier 5
8. Traducător 2
9. Şef cancelarie 1

10. Specialist 1
11. Specialist coordonator 1
12. Şef arhivă 1
13. Curier 0,5
14. Şofer 0,5
15. Îngrijitor de încăperi 1
16. Paznic 3
17. Şef serviciu auxiliar 0,5
18. Operator în sala de cazane 1,5

TOTAL 26

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Dondușeni 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, în 2011, toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Dondușeni au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt 
suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Pen-
tru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă de pe 
pagina web a Ministerului Justiției. Din publicațiile la care este abonată 
Judecătoria Dondușeni pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, 
Pasul Nou, Dreptul.  

Grefierii Judecătoriei Dondușeni necesită instruiri în întocmirea procesu-
lui-verbal al ședinței de judecată  și utilizarea PIGD și Femida. Consilierul 
președintelui necesită instruire în administrarea paginii web, iar contabi-
lul – în achiziții publice.

Concluzii 

 
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Dondușeni este 

realizat de președintele judecătoriei și șeful cancelariei. 
•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Este necesară instruirea suplimentară a grefierilor, specialistului 

coordonator relații cu publicul, consilierului președintelui.

Recomandări 

•	 Angajarea și instruirea unui specialist în resurse umane.
•	 Pentru a satisface necesitățile de instruire în cadrul instanței și 

pentru a îmbunătăți calitatea procesului de formare continuă a 
grefierilor și funcționarilor din cancelarie și arhivă, se recomandă 
implementarea practicii de organizare a instruirilor interne pentru 
colaboratorii Judecătoriei Dondușeni.

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Donduşeni
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La Judecătoria Dondușeni există un ghișeu de informații special amenajat, 
care este amplasat la intrare în judecătorie. Pe ușile judecătorilor există 
indicatoare clare cu numele judecătorilor. Pe ușa sălii de ședințe dotate cu 
sistemul de înregistrare audio este plasat avertisment cu privire la înregis-
trarea audio a ședinței și interzicerea folosirii telefonului mobil.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Programul de lucru al judecătoriei
-	 Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească
-	 Informaţii privind taxa de stat 
-	 Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime 

(martori)
-	 Ordin pentru interzicerea accesului părţilor şi reprezentanţilor 

acestora în birourile judecătorilor în afara şedinţelor de judecată.
-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria 

Dondușeni nu este extrasă în mod automat din PIGD, ci elaborată 
manual

-	 Pliant anticorupție.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Dondușeni pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop, se depune 
cererea pentru eliberarea copiei actului din dosar. Toate cererile se trans-
mit  președintelui spre avizare. Termenul de eliberare a copiei constituie 
1-2 zile. 

Concluzii 

•	 În instanță este un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare a cetățenilor spre biroul 

specialistului relații cu publicul, arhivă și sălile de ședințe.  
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să 
se orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Dondușeni se află la etajul 1 al clădirii. 
Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări 

•	 Instalarea indicatoarelor clare spre biroul specialistului relații cu 
publicul.

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat listele 
cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 15. Panou de informații 
foto 16. Ghișeu de informare a cetățenilor 

15 16
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Dondușeni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reie-
șind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoa-
nele pe întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt 
stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor.

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Dondușeni este structurat în șase categorii de 
cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare, și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul udecătoriei 
Dondușeni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,1 milioane lei în 
2010 la circa 1,7 milioane lei planificați pentru anul 2012. 

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că, în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind de 61%. Creșterea se datorează preponderent efectuării de 
către instanță a reparațiilor capitale, pentru care au fost utilizate mijloace 
financiare în sumă de 609,6 mii lei.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o reducere de 
9% față de anul 2011. Reieșind din faptul că, cu excepția cheltuielilor 
de reparații, pentru toate categoriile de cheltuieli au fost planificate 
mijloace financiare în creștere, reducerea bugetului instanței a fost 
condiționată anume de diminuarea cu 89% a volumului de mijloace 
financiare destinate reparațiilor. Este necesar de menționat că bugetul 
instanței putea fi și mai mic dacă nu erau să fie planificate mijloace fi-
nanciare pentru procurarea unui automobil. Se merită de atras atenția 
și asupra faptului că, pentru acoperirea cheltuielilor operaționale, au 
fost planificate mijloace financiare cu 50% mai mult față de anul pre-
cedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecăto-
riei, fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 181,7 
mii lei la 171,9 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 5%), atunci în 
valori reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au 
înregistrat o diminuare de 12%. Raportînd 171,9 mii lei din anul 2011 la 

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 160,6 mii lei. De 
aici și rezultă că, cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat 
cu circa 21,1 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Dondușeni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 839,110 875,928 4% 1,034,000 18%
Reparații 50,000 715,214 1330% 82,100 -89%
Servicii comunale 79,236 78,928 0% 110,000 39%
Mijloace fixe 0 14,500 100% 210,000 1348%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 181,734 171,885 -5% 257,800 50%

Total 1,150,080 1,856,455 61% 1,693,900 -9%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Dacă în anul 2010, din totalul cheltuielilor operaționale, 35% au fost uti-
lizate pentru plata servicii de telecomunicație și de poștă, atunci în anul 
2011 pentru procurarea acestor bunuri au fost utilizate 31%. Pentru anul 
2012, pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate doar 23% 
din totalul cheltuielilor operaționale. 

Cu privire la mijloacele financiare destinate procurării rechizitelor de bi-
rou, materiale și obiecte de uz gospodăresc, în anul 2010, acestea au con-
stituit 22% din totalul cheltuielilor operaționale. În anul 2011, cota acesto-
ra s-a mărit cu 11%, fiind de 33%. În anul 2012, volumul mijloacelor finan-
ciare destinate procurării rechizitelor de birou, materiale și obiecte de uz 
gospodăresc au fost planificate în proporție similară celei din anul 2011.

Pentru acoperirii serviciilor de transport, pe parcursul anilor 2010-
2011, au fost direcționate 11% și respectiv 12% din totalul cheltuielilor 
operaționale. Pentru anul 2012, pentru această categorie de servicii sunt 
planificate mijloace financiare în volum de 13% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 1280 de dosare examinate în 
anul 2010 la 1368 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 142 lei, pe cînd în anul 2011 – 126 lei (vezi graficul de 
mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Dondușeni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Dondușeni a reușit să examineze un număr mai mare de 
dosare (cu 88 dosare). Probabil creșterea numărului de dosare examinate 
pe de o parte și reducerea cheltuielilor operaționale pe de altă parte au 
influențat costul mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA DOnDușenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 126 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Dondușeni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Dondușeni a fost superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Dondușeni evidența contabilă se duce manual. Pro-
babil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurată o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă consilierul. 
Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Dondușeni a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă esențială în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft 
contabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
DROChIA

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Drochia, amplasată în orașul Drochia, deservește 20400 
locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul Drochia con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

La Judecătoria Drochia activează 6 judecători. Numărul total de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 24,5 unități de perso-
nal. Conform schemei de încadrare, judecătoria nu dispune de un 
specialist în resurse umane, această funcție fiind realizată de către 
consilierul președintelui. Funcțiile specialistului relații cu publicul și 
funcțiile administratorului judiciar sunt îndeplinite, de asemenea, 
de către consilierul președintelui.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Drochia are o suprafață de 1150 m² și dispune 
de 2 etaje și un subsol. Clădirea judecătoriei este într-o stare satisfă-
cătoare, ultima renovare fiind realizată în 1990. 

Angajații Judecătoriei Drochia folosesc versiunea 2 a PIGD, utilizînd 
majoritatea funcționalităților prevăzute în program. Problemele in-
vocate de angajați în utilizarea PIGD se referă preponderent la vite-

or. Drochia, str. 31 August 7 

Data vizitei: 18 iunie 2012

za redusă de funcționare a PIGD, nefuncționarea PIGD în zilele de 
sîmbătă și duminică,  dispariția din program a informației introdu-
se cu statutul final, precum și soluționarea întîrziată a problemelor 
tehnice de către CTS. 

Judecătoria Drochia dispune de 3 săli de ședințe raportate la 6 jude-
cători. În 3 săli de ședințe a fost instalat echipamentul și programul 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Programul de înregis-
trare audio a ședințelor de judecată este utilizat în măsura în care 
sunt disponibile sălile de ședințe. 

Numărul registrelor ținute de specialiștii din cancelaria Judecătoriei 
Drochia depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Drochia a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 1002 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a scăzut în aceeași perioadă cu 1271 dosare, rata de soluțio-
nare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 81,1%.  
 
La intrare în judecătorie este plasat un panou de informații pentru 
public, pe care este afișată informația despre programul de lucru al 
judecătoriei, amplasarea birourilor, modele de cereri, precum și altă 
informație de interes public. Ușile birourilor sunt dotate cu semne 
clare cu numele judecătorilor și avertismente ce interzic accesul în 
birouri. 

Pagina web a Judecătoriei Drochia nu este actualizată permanent 
și cuprinde puțină informație de interes public. Multe meniuri nu 
conțin nici o informație. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară a fost renovată parțial. Suplimentar, necesită renovare peretele din 
spate și din partea stîngă a clădirii.

Alimentare cu apă 2 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Alimentarea cu 
apă nu este permanentă, fiind sistată centralizat de 3 ori pe zi.

Alimentare cu energie electrică 4 Sistemul de alimentare cu energie electrică este învechit și nu a fost renovat din 1973.
 

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare.  Este necesară renovarea integrală a acestuia.

Sistem de încălzire 1 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Sistemul de încălzire a fost renovat în 
întregime în 2011.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 3 Acoperișul este în stare satisfăcătoare.  Parțial necesită a fi renovat.

Interior 4 Toate spațiile din interior necesită reparație capitală.  Ultima reparație a fost realizată 
în anul 1990.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

4

3

foto 1. Fațada laterală  
a clădirii 

foto 2. Cazangeria  
foto 3. Holul instanței 

2

foto 4. WC-ul comun  
pentru angajați  
și justițiabili 

foto 5. Spațiu pentru public
foto 6.  Scările din interiorul clădirii 

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Drochia în luna iunie 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Drochia are o suprafață de 1150 m², 2 etaje și un 
subsol.  Sunt 17 spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. 

Judecătoria Drochia beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de zi 
și 3 unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de personal. 
Judecătoria nu dispune de un sistem de semnalizare. În cadrul judecători-
ei nu există un spațiu separat pentru poliția judiciară. 

Judecătoria este amplasată în imediata apropiere a comisariatului de 
poliție, ambele instituții beneficiind de o curte comună. Fațada exterioară 
a Judecătoriei Drochia a fost parțial renovată. Au fost instalate jgheaburi 
și burlane. Acoperișul a fost parțial renovat.  Scările de la intrarea în ju-
decătorie sunt amenajate cu balustrade metalice. Spațiul de la intrarea 
în judecătorie este acoperit cu pavaj. Subsolul judecătoriei este utilizat în 
calitate de depozit și garaj. 

Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Sta-
rea țevilor de alimentare cu apă este bună.  

Rețelele electrice ale Judecătoriei Drochia sunt în stare nesatisfăcătoare, 
acestea nefiind renovate din anul 1973.

Sistemul de canalizare este centralizat. Țevile sunt cele inițiale și necesită 
renovare. WC-ul comun de la etajul 1 a fost recent renovat.  Se planifică 
crearea unui WC pentru personalul instanței la etajul 2. 

Judecătoria Drochia beneficiază de sistem autonom de încălzire pe bază 
de gaz natural. Sistemul de încălzire a fost renovat în întregime în 2011.  

Arhiva este amenajată în două încăperi – în subsol și într-o încăpere la 
etajul 1. Arhiva nu dispune de un sistem de ventilare. Se preconizează uni-
ficarea arhivei prin crearea unei singure încăperi bine ventilate în subsolul 
instanței. Cancelaria se află la etajul 2 în trei încăperi. 

Serverul instanței se află la etajul 2, în interiorul unei camere de delibera-
re. Încăperea nu este dotată cu sistem de ventilare. 

Instanța nu dispune de spații pentru deținuți, pentru minorii deținuți sau 
pentru martorii anonimi. Crearea unor asemenea spații nu se planifică 
motivîndu-se aducerea deținuților de la comisariatul de poliție, situat în 
aceeași curte cu instanța de judecată. În spatele clădirii este prevăzută o 
intrare separată pentru deținuți. Există și intrări în sălile de ședințe izolate 
de public. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 necesită reparație capitală. La primul etaj 
sunt amplasate 2 săli de ședințe, o parte din arhivă și spații de oficiu. La 
intrarea în judecătorie lipsește un ghișeu de informații pentru personal. În 
spațiile de oficiu și sălile de ședințe mobilierul este învechit, tapetele de 
pe pereții din birouri se desprind, iar linoleumul de pe podea este dete-
riorat. Biroul judecătorului de instrucție, anticamera grefierului, precum 
și o sală de ședințe de la acest nivel au fost reparate cosmetic. Ușile unei 
săli de ședințe au fost schimbate. Doar 2 săli de ședințe, din cele 3 exis-
tente, dispun de camere de deliberare. Toate corpurile de iluminat sunt 
învechite. Spațiile de așteptare pentru public necesită reparare.  Scara din 
interiorul judecătoriei este, de asemenea,  veche. Etajul 1 al judecătoriei 
este dotat cu un sistem de detectare a incendiilor. 

La etajul 1 se află un WC pentru personal și pentru justițiabili, care a fost 
reparat și se află în stare bună. 

Starea etajul 2 este similară etajului 1. Întregul etaj necesită lucrări de 
reparație capitală. Ultima reparație la acest nivel s-a efectuat în anul 1990.  

Ferestrele din interiorul judecătoriei au fost schimbate în întregime.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Drochia este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. În cadrul Judecătoriei Drochia sunt 3 săli de ședințe 
raportate la 6 judecători. Din acest motiv unele ședințe de judecată sunt 
petrecute în birourile judecătorilor. Este necesară crearea a 3 săli de 
ședințe suplimentare. De asemenea, este necesară crearea unei camere 
de deliberare pentru o sală de ședințe. În instanță nu există o separare 
între spațiul rezervat publicului și cel destinat judecătorilor.

Instanța nu dispune de un depozit pentru păstrarea corpurilor delic-
te. La moment, corpurile delicte sunt păstrate în arhiva judecătoriei. De 
asemenea, lipsește un spațiu pentru avocați sau procurori pentru a face 
cunoștință cu materialele dosarului. 

În cadrul vizitei de evaluare s-a raportat că se planifica renovarea capitală 
a Judecătoriei Drochia, în acest sens fiind aprobat și devizul de cheltuieli 
pentru reparația integrală a clădirii. Resursele financiare atribuite din bu-
getul de stat au fost ulterior retrase.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 6 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Dro-
chia. Niciuna din recomandările date nu a fost realizată integral, 2 reco-
mandări au fost realizate parțial, iar 4 recomandări au rămas nerealizate.  

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Reparația fațadei exterioare Realizat parțial
Instalarea jgheaburilor și a burlanelor Realizat parțial
Reconfigurarea spațiilor, inclusiv mutarea 
cancelariei și crearea unei recepții la primul etaj.

Nerealizat 

Renovarea interiorului la etajul 2 în întregime, și 
la etajul 1 – în spațiile nereparate.  

Nerealizat 

Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie 
electrică a clădirii, a instalațiilor electrice și a 
corpurilor de iluminat.

Nerealizat

Instalarea climatizoarelor în camera serverului 
LAN

Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009
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figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 Interiorul Judecătoriei Drochia necesită renovare capitală. Un nu-
măr nesemnificativ de lucrări de renovare au fost realizate în pe-
rioada 2009-2011.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat nesemnificativ pe Recomandările 
privind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că nici o recomandare din numărul total 
de recomandări nu a fost realizată integral, 33% au fost realizate 
parțial, iar 67% nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Renovarea celor 2 pereți ai fațadei exterioare.
•	 Instalarea jgheaburilor și a burlanelor necesare.
•	 Renovarea tuturor interioarelor de la etajele 1 și 2. 
•	 Reconfigurarea spațiilor, inclusiv schimbarea locului cancelariei la 

primul etaj și crearea la intrarea în instanță a unui ghișeu pentru 
deservirea publicului. 

•	 Separarea spațiului destinat judecătorilor de spațiul prevăzut 
pentru public.

•	 Unificarea și reamplasarea arhivei. Instalarea sistemului de venti-
lare în sala pentru arhivă.

•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de 
judecători care activează în cadrul instanței. Crearea unei camere 
de deliberare pentru o sală de ședințe.

•	 Instalarea serverului într-o încăpere separată.
•	 Instalarea climatizoarelor în încăperea prevăzută pentru server.
•	 Renovarea sistemului de alimentare cu energie electrică, a 

sistemului de canalizare, precum și a celui de alimentare cu apă.
•	 Crearea unei încăperi pentru păstrarea corpurilor delicte.
•	 Crearea spațiilor pentru referenți.
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori. 
•	 Crearea spațiilor pentru minorii deținuți, precum și pentru 

minorii participanți la proces.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Crearea spațiului pentru poliția judiciară.
•	 Crearea unui WC separat pentru justițiabili și a unui WC pentru 

deținuți. 

 

10

foto 7. Sala de ședințe
foto 8. Pereții și tencuiala tavanului
foto 9. Linoleumul din birouri

8

9

foto 10. Server
foto 11. Arhiva de la etajul 1 
foto 12. Spațiu public

12

11

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt De geStIOnARe A 
DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Drochia utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Problemele invocate de personalul judecătoriei se referă la aspectele teh-
nice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare și nefuncționarea 
PIGD în zilele de sîmbătă și duminică. O altă problemă raportată constă 
în existența situațiilor de dispariție din PIGD a informației introduse cu 
statutul final. Angajații au invocat necesitatea introducerii numărului de 
ordine în listele ședințelor de judecată imprimate, precum și necesitatea 
atribuirii dosarelor cu indicele 21 din categoria dosarelor penale la cate-
goria dosarelor contravenționale, dat fiind faptul examinării acestora de 
către judecătorul de instrucție.

Specialiștii cancelariei, iar ulterior grefierii, scanează parțial materialele 
dosarelor. Echipa de evaluare a constatat că majoritatea funcționalităților 
din PIGD sunt utilizate. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea 
apelurilor și recursurilor, precum și  înregistrarea procedurii de executare. 
Parțial este folosită și opțiunea de imprimare a listei cauzelor fixate pentru 
judecare.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere și 
necalitativ. Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei 
Drochia de serviciile prestate de către CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 
5.  

Tabelul  2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Drochia

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Mărirea vitezei de procesare a informației în PIGD
2. Introducerea numărului de ordine în listele ședințelor de 

judecată imprimate
3. Mutarea dosarelor cu indicele 21 din categoria dosarelor 

penale în categoria dosarelor administrative

Sursa:  Președintele Judecătoriei Drochia

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Drochia dispune de 3 săli de ședințe în care au fost instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În cadrul Judecătoriei Drochia este utilizat programul de înregis-
trare audio a ședințelor de judecată. Angajații instanței practică utilizarea 
înregistrărilor audio pentru completarea proceselor-verbale.

În cazuri excepționale, cînd sălile de ședințe sunt ocupate, programul și 
echipamentul de înregistrare audio nu sunt utilizate. Angajații Judecăto-
riei Drochia au menționat existența unor probleme la audierea înregistră-
rilor audio.

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistra-
re audio, nu au fost înaintate solicitări din partea participanților la proces 
de înregistrare audio a ședinței de judecată, de eliberare a CD-urilor cu 
înregistrări sau solicitări de audiere a înregistrării audio. A  fost o solicita-
re de a nu înregistra ședința de judecată, fiind vorba de un dosar privind 
desfacerea căsătoriei. Părțile în proces erau contra ca toți colaboratorii in-
stanței să dispună de acces liber la înregistrarea audio, respectiv la detalii 
ale vieții private. 

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale 
scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței acti-
vității instanțelor de judecată. Înregistrările sunt folosite de grefieri pentru 
a asigura plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal. Uneori, înregis-
trările audio sunt folosite și de judecători la redactarea hotărîrii. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Drochia în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul 
insuficient de săli de ședință, precum și de dificultatea audierii înregistră-
rilor audio.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 13. Cancelaria  judecătoriei
foto 14. Cancelaria  judecătoriei
foto 15. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe
foto 16. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe
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2.3. 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 3. 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/

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

 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Drochia dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computer 26 6
Imprimante 22 6
Copiatoare 1 -
Scanere - 2
Fax 2 -
Sisteme de aer condiționat 2 8
Stabilizator tensiune pentru server - 1
Seturi de echipament înregistrare audio 3 1

Sursa: Judecătoria Drochia

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Drochia se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD, nefuncționarea PIGD în zilele de sîmbătă și duminică, dispariția din PIGD a informației 
introduse cu statutul final, precum și nesoluționarea problemelor tehnice în mod operativ de către CTS. 

•	 Cancelaria practică scanarea parțială a materialelor dosarelor.
•	 Angajații Judecătoriei Drochia folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în 

limita în care le permite numărul sălilor de ședințe disponibile. 
•	 Pagina web a Judecătoriei Drochia este administrată parțial și nu conține suficientă informație de interes 

public. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Drochia sunt necesare 6 computere, 6 imprimante, 2 scanere, 

8 sisteme de aer condiționat, 1 stabilizator de tensiune pentru server și 1 set de echipament de înregistrare 
audio. 

Recomandări 

•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de judecători care activează la Judecătoria 
Drochia. 

•	 Instalarea pe ușile sălilor de ședințe a plăcuțelor privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată.
•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD.
•	 Scanarea materialelor dosarelor contravenționale.
•	 Imprimarea tuturor listelor cauzelor fixate pentru judecare prin intermediul PIGD.
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Drochia cu informație de interes public. 

Asigurarea corespunderii denumirii meniurilor cu conținutul acestora. Eliminarea practicii de a scana listele 
cauzelor fixate pentru judecare și a le plasa pe pagina web. 

Judecătoria Drochia
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Drochia este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Drochia a scăzut din 2009 de la 4011 dosare la 
3009 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
3712 dosare în anul 2009 la 2441 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Drochia a scăzut de la 1426 do-
sare în anul 2009 la 1156 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 1340 dosare în anul 2009 la 1018 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Drochia relevă o creștere a restanței de la 299 dosare restante în 2009 la 
568 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Drochia a scăzut de la 92,5% în 
anul 2009 la 81,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI DROChIA 
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Drochia se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Drochia se află la etajul 2, la sfîrșitul holului. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe 
lîngă altele, pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Drochia utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Drochia

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul de intrare a corespondenței

2.	 Registrul de evidență a tuturor dosarelor civile/penale
3.	 Registrul de expediție pentru corespondența locală
4.	 Registrul de expediție pentru corespondența locală la oficiul de executare
5.	 Registrul dosarelor penale și civile expediate și înapoiate de la Curtea de Apel Bălți 

și Curtea Supremă de Justiție
Civil 1.	 Registrul de evidență a dosarelor civile în ordine alfabetică

2.	 Registrul de evidentă a cauzelor economice în ordine alfabetică
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor de contencios administrativ
4.	 Registrul de evidență al dosarelor în ordine de procedură în ordonanță în ordine 

alfabetică
5.	 Registrul de evidență al dosarelor în contencios administrativ
6.	 Registrul de transmitere a dosarelor către și de la judecători
7.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile în arhivă
8.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	  Registrul de evidență a dosarelor penale în ordine alfabetică
2.	 Registrul de evidență a:

-	 Persoanelor anunțate în căutare pe dosare civile
-	 Persoanelor anunțate în căutare pe dosare penale
-	 Persoane trimise la tratament psihiatric / bolnavi mental, narcomani, alcoolici
-	 Persoane condamnate care stau la evidență 

3.	 Registrul de transmitere a dosarelor penale în arhivă
4.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul alfabetic de evidență a materialelor contravenționale
2.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale cu indicele - 4
3.	 Registrul de evidență a dosarelor parvenite cu indicele – 21
4.	 Registrul de evidență a dosarelor cu indicele 5R
5.	 Registrul de evidență a demersurilor agentului constatator
6.	 Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Drochia

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 6.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,  Registrul alfabetic 
de evidență a dosarelor civile, Registrul de transmitere a 
dosarelor către și de la judecători

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, 
Registrul de transmitere a dosarelor către și de la jude-
cători

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile în ordine alfabe-
tică

Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile în ordine alfabe-
tică

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, Registrul de evi-
dență a dosarelor civile în ordine alfabetică

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor către și de la jude-
cători

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Drochia

Cancelaria ține un număr de registre care depășește considerabil numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Drochia este amplasată la etajul 1 și în subsolul clădirii. Încăperea de la etajul 1 în care se păs-
trează dosarele este în stare satisfăcătoare. Dosarele sunt amenajate pe suporturi din lemn. Arhiva nu dispune de 
un sistem de ventilare. Dimensiunea arhivei este insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la Judecătoria 
Drochia. Cu toate acestea, arhiva este bine organizată și dosarele sunt aranjate pe rafturi după ani. Dosarele mai 
vechi sunt păstrate în arhiva din subsolul instanței. Arhiva din subsol este, de asemenea, bine organizată, într-un 
spațiu uscat. Dosarele sunt păstrate în dulapuri. Angajații arhivei nu practică distrugerea dosarelor, ultima distrugere 
a avut loc în anul 2003. Se planifică unificarea arhivei într-un spațiu uscat și bine ventilat în subsolul instanței.

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Drochia a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 25,0%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Drochia a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 34,2%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Drochia în pe-
rioada 2009-2011 s-a micșorat cu 270 dosare, al dosarelor penale 
a scăzut cu 23 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 656 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 269 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 11,4%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic.

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere și instalarea sistemu-
lui de ventilare.

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-
rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

20

foto 17. Arhiva de la etajul 1 
foto 18. Arhiva de la etajul 1 
foto 19. Arhiva din subsolul instanței
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foto 20. Arhiva din subsolul instanței
foto 21. Cancelaria  judecătoriei 
foto 22. Cancelaria  judecătoriei
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evaluare 

La Judecătoria Drochia activează 6 judecători. Numărul total de angajați, 
cu excepția judecătorilor, constituie 24,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Drochia nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către consilierul președintelui instanței, numit în 
funcție prin ordinul președintelui.  Consilierul președintelui, de aseme-
nea, administrează pagina web a instituției și îndeplinește funcțiile admi-
nistratorului judiciar.

Judecătoria Drochia dispune de un specialist coordonator pentru relațiile 
cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea 
unui anunț pe site-ul instanței judecătorești, în presa locală „Glia Dro-
chiană”, precum și pe panoul de informații. Prin ordinul președintelui 
instanței judecătorești se formează comisia de concurs pentru selecta-
rea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. Comisia de con-
curs este formată din președintele instanței, 3 judecători și consilierul 
președintelui. Persoanelor-candidate la funcția vacantă li se propune tre-
cerea probelor scrisă și verbală, cu alegerea biletului, ce conține o varian-
tă a probei scrise și verbale. Se acordă timp pentru pregătirea răspunsului. 
În urma susținerii probelor scrise și verbale, se calculează nota finală de 
concurs. În dependență de rezultatele probelor, președintele instanței de 
judecată emite ordinul de angajare / numire în funcție.

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplina-
re față de personalul judecătoriei se efectuează cu respectarea legislației 
muncii. Personalul judecătoriei răspunde disciplinar în cazul abaterilor de 
la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportamentul care dău-
nează intereselor serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării 
sancțiunilor disciplinare, are loc întocmirea actului privind fapta constata-
tă cu luarea explicațiilor scrise de la persoana responsabilă. Președintele 
instanței emite ordinul de aplicare a sancțiunii disciplinare. 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 

salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătoria Drochia dispune de fișe de post pentru personalul instanței, 
care sunt puse la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. 

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Drochia

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 5 -
2. Judecător de instrucție 1 -
3. Consilier al președintelui 1 -
4. Contabil șef 1 -
5. Consultant 1 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist coordonator (relații cu publicul) 1 -
8. Specialist (pedagog) 1 -
9. Grefier 6 -
10. Traducător 2 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Şef serviciu auxiliar 1 -
13. Curier 0,5 -
14. Şofer 1 -
15. Paznic 3 -
16. Muncitor instalații cazangerie 1,5 -
17. Îngrijitor de încăperi 2,5 -

TOTAL 30,5 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Drochia

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Drochia au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit cu echipa de evaluare au menționat 
că instruirile de la INJ sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria 
Drochia pot fi menționate Monitorul Oficial, Glia Drochia, Buletinul CSJ, 
Buletinul achiziții publice, Contabilitate și audit. 

Grefierii Judecătoriei Drochia necesită instruire în întocmirea procesului-
verbal al ședinței de judecată, întocmirea titlurilor executorii, lucrul cu 
PIGD și Femida. Președintele judecătoriei a solicitat instruiri suplimentare 
în domeniul achizițiilor publice.

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Drochia este rea-
lizat de consilierul președintelui. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. Instruiri interne au fost realizate în utilizarea programu-
lui și echipamentului de înregistrare audio și PIGD.

•	 Necesitățile de instruire ale personalului sunt asigurate prin in-
struirea continuă în cadrul INJ, precum și prin publicațiile la care 
este abonată instanța.

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Drochia, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Drochia
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Judecătoria Drochia nu dispune de un  ghișeu de informații, care ar fi am-
plasat la intrarea în judecătorie. Pe ușile birourilor judecătorilor există 
indicatoare clare cu numele judecătorilor și avertismentul că accesul în 
biroul acestora este interzis lipsește. În cadrul judecătoriei sunt semne de 
direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă, sălile de ședințe. 

La intrarea în judecătorie există un panou de informații. Panoul prevede 
următoarea informație:

-	 Programul de lucru al judecătoriei
-	 Informația privind amplasarea birourilor în cadrul instanței
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, unele fiind extrase din 

PIGD, iar altele întocmite manual în Word 
-	 Formulare de cereri către judecătorie
-	 Informație privind taxa de stat
-	 Reguli de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța 

judecătorească
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incendiu
-	 Pliant: Campania Națională - Tu poți opri corupția

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria /arhiva Jude-
cătoriei Drochia pentru a primi copii de pe actele din dosare. În acest scop 
se depune o cerere la cancelarie. Persoana care a depus cererea urmează 
să achite taxa de stat. Cererile de eliberare a copiilor sunt avizate de către 
președintele instanței. Termenul general de eliberare a copiei este 1-2 zile.

Concluzii 

•	 La intrarea în judecătorie nu este amenajat un ghișeu de informații 
pentru public.

•	 La intrarea în judecătorie este instalat un panou de informații 
pentru public, care conține informație vastă.

•	 În cadrul judecătoriei sunt indicatoare de direcționare a cetățenilor 
spre cancelarie.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări 

•	 Amenajarea unui ghișeu de informații la intrarea în clădire pentru 
a facilita accesul cetățenilor la informație. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea pre-
ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat lista cauze-
lor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

25

foto 23. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe 
foto 24. Informație privind amplasarea birourilor în incinta judecătoriei
foto 25. Panoul de informații
foto 26. Inscripție pe ușa biroului unui judecător
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Drochia elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Drochia este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Drochia a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,4 milioane lei în 
2010 la circa 2,6 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a fost în creștere cu 25% față de anul 
precedent. Această creștere se datorează efectuării de către instanță a 
reparațiilor capitale și procurării unui automobil. Pe de altă parte, chel-
tuielile operaționale și cele de personal s-au diminuat cu 11% și respec-
tiv 9%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 41% 
față de anul 2011. Pentru practic toate categoriile de cheltuieli (cu excepția 
mijloacelor fixe) au fost planificate mijloace financiare în creștere. Se me-
rită de atenționat asupra faptului că instanța va beneficia în continuare de 
reparații capitale.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă o analiză sau 
recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 182 mii lei 
la 161,4 mii lei (ceea ce constituie o diminuare cu 11%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 17%. Raportînd 161,4 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 150,8 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 31,2 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Drochia pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,165,197 1,066,148 -9% 1,229,900 15%
Reparații 7,980 257,413 3126% 1,015,000 294%
Servicii comunale 109,280 124,134 14% 165,500 33%
Mijloace fixe 0 226,645 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 181,993 161,356 -11% 169,000 5%

Total 1,464,450 1,835,696 25% 2,579,400 41%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 36% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă. Volumul mijloa-
celor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de birou, materi-
alelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 25% din totalul chel-
tuielilor operaționale. În ceea ce privește serviciile de transport, pentru 
acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 14% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. 
Astfel, la nivelul anului precedent a rămas cota cheltuielilor pentru 
plata serviciilor de telecomunicație și de poștă. Ponderea cheltuielilor 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de 
uz gospodăresc a înregistrat o creștere cu 5% pînă la 30%. Cu privire la 
ponderea cheltuielilor pentru serviciile de transport, aceasta a rămas, la 
fel, la nivelul anului precedent.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 66% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind 
în diminuare cu 4% față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă s-a majorat cu un procent;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, acestea 
au fost planificate avînd o cotă de 15% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
diminuarea numărului de dosare examinate de la 3093 la 2441 (cu 652 
dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anii 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost de circa 59 lei, pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 66 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Drochia

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Creșterea costului mediu operațional per dosar examinat se poate de 
explicat prin faptul că cheltuielile operaționale s-au redus într-o măsură 
mai mică față de numărul de dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile 
operaționale, după cum s-a menționat anterior, s-au redus cu 11%, atunci 
numărul de dosare examinate s-a diminuat cu 21%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA DROChIA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 66 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Drochia 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Drochia a fost puțin peste costul mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Drochia evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale, cît 
și valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
crescut față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost puțin peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Drochia
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JUDECĂTORIA 
DUBĂSARI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Dubăsari, amplasată în satul Ustia, deservește 34015 
locuitori din cele 15 localități care fac parte din raionul Dubăsari 
conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul total 
al angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 20,5 unități de 
personal. La Judecătoria Dubăsari nu există un specialist în resurse 
umane, managementul resurselor umane fiind realizat de președin-
te și șef al cancelariei. Instanța beneficiază de un specialist relații cu 
publicul.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat a 
rămas practic la nivelul anului precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care este amplasată Judecătoria Dubăsari este cu 2 etaje, 
însă judecătoria se află la etajul doi. Clădirea aparține cu drept de 
proprietate primăriei s. Ustia.  Contractul de arendă încheiată în-
tre Judecătoria Dubăsari și primăria s. Ustia a fost modificat recent. 
Drept urmare, judecătoria va dispune și de o parte din etajul 1 al 
clădirii, cu suprafața de 60,1 m2 și de subsolul din partea stîngă, cu 
suprafața de 124,5 m2.

Judecătoria Dubăsari a fost transferată în s. Ustia în anul 2004. În 
2007 au fost efectuate lucrări minore de reparație. În 2009 și 2011 
au fost renovate parțial toate birourile judecătorilor, pereții din in-
teriorul instanței și coridorul public de la etajul 2. În anul 2010 au 
fost procurate și instalate sisteme de aer condiționat pentru toate 
oficiile din instanță. 

s. Ustia, str. Ştefan cel Mare, 9

Data vizitei: 28 mai 2012

Angajații Judecătoriei Dubăsari folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în mai 2011. Generarea erorilor de program și viteza 
redusă de funcționare a PIGD au fost menționate de către angajații 
Judecătoriei Dubăsari drept domenii problematice ce țin de utiliza-
rea PIGD.

Angajații Judecătoriei Dubăsari înregistrează audio ședințele care 
au loc în sala de ședințe, unde este instalat echipamentul de înregis-
trare audio. Nu este posibilă efectuarea înregistrării audio a tuturor 
ședințelor din lipsă de săli de ședințe, dat fiind numărul de o sală 
pentru 5 judecători care activează la moment în instanță. Prevede-
rile legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, 
cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), 
servesc drept factori care afectează negativ efectuarea înregistrării 
audio a ședințelor.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Dubăsari continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Dubăsari a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 153 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 208 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 89,2%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Indicatoare cu 
avertismentul că accesul în birourile judecătorilor este interzis, lip-
sesc. 

Pagina web a Judecătoriei Dubăsari este actualizată periodic, majo-
ritatea meniurilor fiind completate cu informație de interes public. 
Cu toate acestea, în unele meniuri ale paginii web nu este plasată 
nici o informație de interes public, iar în altele trebuie să fie revizuit 
formatul textului plasat.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Pereții exteriori sunt din ciment. Probleme structurale majore nu au fost identificate.

Alimentare cu apă - Instanța nu dispune de sistem de alimentare cu apă.

Alimentare cu energie electrică 2 Sistemul de electricitate a fost renovat în 2011. A fost schimbat contorul pentru lumina 
electrică și cîteva rețele mai vechi. Au loc deconectări frecvente de la energie electrică. 

Sistem de canalizare - Instanța nu dispune de sistem de canalizare. WC-ul se află în curtea judecătoriei. 

Sistem de încălzire 2 În 2004 au fost instalate convectore cu gaz și electrice. Toate încăperile din instanță 
sunt încălzite. Pentru a face economii, sistemul de încălzire se deconectează în timpul 
nopții.

Sistem anti-incendiu - Nu există sistem anti-incendiu.

Acoperiș 3 Acoperișul instanței este din ardezie. Sunt prezente defecțiuni minore ale sistemului 
de scurgere a apelor de ploaie. Acoperișul a fost reparat parțial în 2007.

Interior 3 Spațiile de oficiu au fost renovate parțial. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Intrarea în clădire

1

2

foto 3. Scări din interiorul clădirii
foto 4. Biroul pazei

4

3

Judecătoria Dubăsari
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe aprecierea condițiilor fizice și ope-
raționale constatate la Judecătoria Dubăsari în luna mai 2012.

Clădirea în care se află Judecătoria Dubăsari este cu 2 etaje. Judecătoria se 
află la etajul doi. Clădirea aparține cu drept de proprietate primăriei s. Us-
tia. Spațiile de la etajul 1 sunt închiriate de instanță în baza contractului de 
arendă nr. 2 din 01.02.2004. Contractul dat a fost modificat la 23.05.2012. 
În urma modificărilor operate, judecătoria va dispune și de o parte din 
etajul 1 al clădirii, cu suprafața de 60,1m2 și de subsolul din partea stîngă, 
cu suprafața 124,5 m2. La Judecătoria Dubăsari sunt 7 spații de oficiu, 1 
spațiu public și 1 sală de ședințe.

Judecătoria Dubăsari beneficiază de serviciile poliției judiciare și dispune 
de paznici, care asigură securitatea clădirii în timpul nopții și în zilele de 
odihnă. 

Judecătoria Dubăsari a fost transferată în s. Ustia în anul 2004. În 2007 au 
fost efectuate lucrări de reparație minore, ce au inclus înlocuirea parțială 
a acoperișului. În 2009 și în 2011 au fost renovate parțial toate birourile 
judecătorilor și pereții din interiorul instanței, precum și holul de la etajul 2.

La etapa actuală, judecătoria nu dispune de un sistem de canalizare și ape-
duct centralizat. Se planifică conectarea clădirii la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă și canalizare. Două veceuri, destinate personalului și 
justițiabililor, se află în curtea instanței și sunt în stare nesatisfăcătoare. 
Sistemul de încălzire și sistemul de electricitate au fost renovate parțial. 
Cu toate acestea, s-a menționat că linia de energie electrică este defectată 
și livrarea energiei electrice este întreruptă zilnic.

Finisajele interioare de la etajul 2 al clădirii sunt în stare satisfăcătoare. 
Ușile de la oficii sunt vechi și necesită a fi schimbate. Instanța dispune de 
o sală de ședințe, care nu are cameră de deliberare și nici acces pentru 
judecători separat de cel pentru justițiabili. Corpurile de iluminat au fost 
înlocuite în cîteva birouri. În 2010 majoritatea birourilor din clădirea Jude-
cătoriei Dubăsari au fost echipate cu sisteme de aer condiționat.
 
Arhiva este situată la etajul 2. Organizarea arhivei este ineficientă. Spațiul 
pentru arhivă este limitat, nu sunt suficiente rafturi pentru păstrarea do-
sarelor. Arhiva necesită renovare integrală. Nu există sistem de ventilare.

Serverul se află într-o încăpere de 6 m². Încăperea nu este ventilată și nu 
dispune nici de sistem de aer condiționat. În spațiul dat se păstrează, de 
asemenea, o parte din arhivă. 

La Judecătoria Dubăsari nu este prevăzut spațiu pentru deținuți. Nu există 
o intrare separată pentru aducerea deținuților în sălile de ședințe. Deținu-
ții sunt aduși în sala de ședințe prin coridorul public, direct din comisari-
atul de poliție. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Dubăsari nu este adecvat pentru activi-
tatea unei instanțe de judecată. Birourile sunt mici. Se planifică reconfigu-
rarea și lărgirea spațiilor. 

Instanța nu dispune de sistem anti-incendiu.

Concluzii

•	 În perioada 2007 - 2012 la Judecătoria Dubăsari au fost realizate 
unele lucrări de renovare a infrastructurii.

•	 Sistemul de încălzire și electricitate au fost renovate parțial.
•	 Instanța nu dispune de sistem de canalizare și alimentare cu apă.
•	 Majoritatea încăperilor au fost dotate cu sisteme de aer condiți-

onat.
•	 Spațiul pentru server nu are sistem de aer condiționat. 
•	 La Judecătoria Dubăsari nu sunt prevăzute celule pentru deținuți. 

Recomandări

•	 Identificarea sau construirea unei clădiri adecvate pentru activita-
tea Judecătoriei Dubăsari.

foto 5. Coridorul public
foto 6. Spațiu pentru public

5

6

foto 7. Server
foto 8. Veceul public  

și cel pentru angajați

8

7
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Dubăsari utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011, în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.  Solicitări de 
îmbunătățire a PIGD nu au fost făcute de către angajații Judecătoriei Du-
băsari. Probleme de ordin tehnic în utilizarea PIGD țin de deconectări frec-
vente de la energia electrică și defectarea serverului.  Funcțiile de mana-
ger în PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este po-
sibilă doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. 
După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: din dosarele civile se scanează toate materiale anexate la cererea 
de chemare în judecată și din dosarele penale se scanează doar rechizito-
riul. Materialele din dosarele contravenționale nu sunt scanate. Viteza de 
funcționare a scanerului este redusă.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin PIGD 
se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

Judecătoria Dubăsari nu dispune de un specialist în tehnologii informațio-
nale. Instanța a încheiat un contract cu o persoană fizică privind prestarea 
serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale și de asigurare a func-
ționalității echipamentului. Unele probleme, însă, sunt direcționate spre 
soluționare către CTS. Gradul general de satisfacție a angajaților Judecăto-
riei Dubăsari de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 2 din 5.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Dubăsari dispune de o sală de ședințe în care este instalat 1 
set de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată. Angajații Judecătoriei Dubăsari înregistrează audio doar ședințele de 
judecată care se desfășoară în sala de ședințe.

Echipamentul și programul de înregistrare audio, instalate la Judecătoria 
Dubăsari, sunt funcționale. Cu toate acestea, la audierea înregistrărilor 
audio prin intermediul căștilor se aude zgomot, care nu permite utilizarea 
îndelungată a căștilor.  

Solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de jude-
cată nu au parvenit.

Pe parcursul întregii perioade de utilizare a programului și echipamentului 
de înregistrare audio, au fost înregistrate 2-3 solicitări de eliberare a CD-
urilor din partea justițiabililor.

Pe ușa sălii de ședințe, în care este instalat echipamentul audio, este pla-
sată placa cu inscripția că ședințele de judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că nu toate ședințele sunt înregis-
trate audio, grefierii nu pot asigură plenitudinea proceselor-verbale prin 
folosirea înregistrărilor audio.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

foto 9. Inscripția pe ușa sălii de ședințe
foto 10. Sala de ședințe
foto 11. Sala de ședințe

10
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Judecătoria Dubăsari

11
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI DubăSARI

Judecătoria Dubăsari dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web este 
gestionată la Judecătoria Dubăsari de specialistul coordonator în relații cu publicul în măsura în care informația 
urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Dubăsari și gradul lor de completi-
vitate. 

Tabelul 1. Conținutul paginii web a Judecătoriei Dubăsari

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
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 ședințelor 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

Competența -	 Competenţa generală
-	 Competenţa teritorială

Cadrul normativ -	 23 de acte normative de bază care reglementează activitatea judecătorească
-	 Alte 6 acte normative

Serviciul relații 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 conține nici o informație
Organizare Link-ul 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 plasată pe 19.07.2012
Informații de interes 
public

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Dubăsari
-	 Reguli de conduită a angajaților instanțelor de judecată
-	 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Dubăsari
-	 Îndrumar pentru justițiabili
-	 Planul de activitate și de autoinstruire a Judecătoriei Dubăsari

Link-uri utile Nu conține nici o informație.

Sursa: http://jdb.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu 
informații 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 Competența tabelul care reflectă 
raza teritorială de activitate a Judecătoriei Dubăsari trebuie să fie reformatat. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Dubăsari dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 2. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 24 10
Imprimante 14 5
Copiator 3 -
Copiator 3119 1 -
Scanere 1 5
Condiționer 8 -
Server 1 -
UPS APC 4 -
UPS FOR 12 -
Seturi de înregistrare audio 1 2
DVD Samsung 1 -
Frigider LG 1 -
Fax 3 -
Microfoane 5 -
Căști audio 7 -

Sursa: Judecătoria Dubăsari

Concluzii
•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Dubăsari se confruntă cu problema deconectării frec-

vente a energiei electrice și defectarea serverului.
•	 Angajații Judecătoriei Dubăsari folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată 

desfășurate în unica sală de ședințe.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Dubăsari sunt necesare: 10 computere, 5 imprimante, 5 sca-

nere și 2 seturi de echipament de înregistrare audio pentru sălile de ședințe care urmează a fi amenajate în 
judecătorie anul curent.

•	 Angajații Judecătoriei Dubăsari nu șterg înregistrările audio de pe server în conformitate cu prevederile 
Regulamentului. 

•	 Judecătoria Dubăsari utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Cu toate acestea, în 
unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație sau textul plasat pe pagină nu corespunde 
standardelor de design.

Recomandări
•	 Identificarea unui alt sediu cu numărul sălilor de ședințe echivalent numărului de judecători de la Judecătoria 

Dubăsari. 
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informaţie de interes public şi actualizarea permanentă a 

acesteia.
•	 Asigurarea uniformității designului și fontului textului plasat pe pagina web. 

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Dubăsari
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3.1. VOLuMuL De MunCă

Volumul de muncă al Judecătoriei Dubăsari este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 1 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 1 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Dubăsari a scăzut din 2009 de la 1500 dosare la 
1347 dosare în 2011. 

figura 1. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
1409 dosare în anul 2009 la 1201 dosare în anul 2011 (Figura 2). 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 3, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Dubăsari s-a mărit de la 365 do-
sare în anul 2009 la 390 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al dosa-
relor contravenționale s-a redus de la 482 dosare în anul 2009 la 47 dosare 
în anul 2011. 

figura 3. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Dubăsari relevă o creștere a restanței de la 91 dosare restante în 2009 la 
146 dosare restante în 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

  

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Dubăsari a scăzut de la 93,9% în 
anul 2009 la 89,2% în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Dubăsari este constituit din cancelarie, arhivă și 
alte subdiviziuni. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la 
înfăptuirea justiției, efectuează operațiuni privind primirea, înregistrarea 
și expedierea corespondenței, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, 
precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței. 

Cancelaria Judecătoriei Dubăsari se află la etajul 2. În cancelarie activează 
un specialist. Specialistul din cancelarie este responsabil, pe lîngă altele, 
pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în 
PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Dubăsari utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI DUBĂSARI
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Tabelul 3. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Dubăsari

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul unic de intrare a corespondenței

2. Registrul unic de ieșire a corespondenței
Civil 1. Indicele alfabetic al cauzelor civile

2. Registrul apelurilor pe dosare civile și de contencios administrativ
3. Registrul de evidență, circulație și arhivare a cauzelor de contencios administrativ și 

economice
4. Registrul de evidență a cauzelor examinate în procedură simplă
5. Registrul de evidență a cererilor de revizuire
6. Registrul de evidență a cauzelor civile
7. Fișa acțiunilor

Penal 1. Registrul de evidență, circulație și arhivare a cauzelor penale
2. Registrul de evidență privind punerea în executare a hotărîrilor judecătorești
3. Registrul de evidență a demersurilor privind liberarea de răspundere penală
4. Registrul de înregistrare a cererilor de apel și recurs
5. Registrul de evidență a cererilor de asistență juridică
6. Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea arestului preventiv
7. Registrul privind prelungirea măsurilor preventive
8. Registrul de evidență privind punerea în executare a hotărîrilor judecătorești
9. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Registrul de evidență a demersurilor privind înlocuirea sancțiunilor
2. Registrul de evidență a cauzelor contravenționale
3. Registrul de evidență a plîngerilor împotriva organelor administrative

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Dubăsari

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată.

Tabelul 4. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,  

Registrul de evidență a cauzelor civile
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,  

Registrul de evidență a cauzelor civile
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al cauzelor civile 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al cauzelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile,  

Indicele alfabetic al cauzelor civile
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Dubăsari

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în ultimele modificări la 
Instrucțiune4.

Arhiva Judecătoriei Dubăsari este amplasată la etajul 2. Spațiu pentru arhivă este insuficient. Nu există sistem de 
ventilare. Dosarele sunt păstrate pe rafturi instalate prea sus. Dosarele sunt greu de accesat. Spațiul prevăzut pentru 
arhivă este  insuficient pentru păstrarea tuturor dosarelor. Din acest motiv, o parte a dosarelor arhivate se păstrează 
în spațiul prevăzut pentru server. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Dubăsari a scăzut în perioada 2009-2011 cu 10,2%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Dubăsari a scăzut în perioada 2009-2011 cu 14,8%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Dubăsari în perioada 2009-2011 s-a mărit cu 25 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 8 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 435 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 55 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 4,7%. 
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Extinderea spațiului pentru arhivă.
•	 Asigurarea spațiului pentru arhivă cu sistem de ventilare.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011, cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 
2011 privind modificarea și comple-
tarea Instrucțiunii.

foto 12. Cancelaria
foto 13. Intrarea în cancelarie
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Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecători de 
drept comun și un judecător de instrucție. Numărul total al angajaților, cu 
excepția judecătorilor, constituie 20,5 unități de personal. 

La Judecătoria Dubăsari nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane este realizat, în practică, de către președinte ju-
decătoriei și șefa cancelariei. În special, șefa cancelariei este responsabilă 
pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, întoc-
mirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evidența carnetelor 
de muncă, elaborarea proiectelor de ordine și dispoziții.

La Judecătoria Dubăsari există specialist coordonator pentru relațiile cu 
publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în re-
lațiile cu mass-media și responsabil de informare publică, avînd obligația 
de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței 
activității în condițiile legii.

Angajații instanței de judecată se împart în funcționari publici și personal 
tehnic. Prima categorie include consilierul președintelui, grefierii, trans-
latorii, consultanții, șefa cancelariei, specialiștii, specialistul coordonator 
și contabilul-șef. A doua categorie include asemenea funcții, cum sunt ar-
hivarul, curierul, șoferul, paznicii, operator în sala cu cazane și îngrijătorii 
de încăperii. Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se 
desfășoară în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcți-
ei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 
din 2009.

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an. Aces-
tea contribuie la clarificarea cerințelor față de personalul instanței și ac-
tivarea lor în condiții transparente. Judecătoria Dubăsari dispune de fișe 
de post pentru funcțiile de președinte al Judecătoriei Dubăsari, judecă-
tor, judecător de instrucție, grefier, consilier al președintelui, consultant, 
contabil șef, specialist coordonator, șef cancelarie, specialist al cancelariei, 
translator, curier, șofer, paznic, îngrijitor de încăperi, muncitor instalație 
cazangerie.

Tabel 5. Schema de încadrare a Judecătoriei Dubăsari

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Președinte 1
2. Judecător 3
3. Judecător de instrucție  1
4. Consilier al președintelui  1 
5. Contabil-șef 1 
6. Consultant 1

7. Grefier 5
8. Traducător 1
9. Şef cancelarie 1

10. Specialist 1
11. Specialist coordonator 1
12. Arhivar 1
13. Curier 0,5
14. Şofer 1
15. Paznic 3
16. Operator în sala cu cazane 1,5
17. Îngrijitor încăperi 1,5

TOTAL 25,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Dubăsari

Judecătoria dispune de un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, dreptu-
rile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți laINJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 toți judecătorii instanței din Dubăsari au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Dubăsari pot fi menționate: Monitorul 
Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Contabilitate și audit, Dreptul 
muncii, Est curier, Moldova Suverană, Săptămîna.

Colaboratorii judecătoriei s-au referit la necesitatea instruirii grefierilor în 
întocmirea procesului-verbal al ședinței de judecată și utilizarea PIGD și 
Femida.

Judecătoria Dubăsari dispune de un Plan de activitate și de autoinstruire a 
personalului instanței, care este accesibil și pentru public, fiind publicat pe 
pagina web a instanței, în meniul Informații de interes public.

Concluzii.

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Dubăsari este re-
alizat de președintele și consilierul președintelui.

•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 În cadrul instanței au fost aprobate și sunt utilizate fișele de post 

pentru personalul angajat.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor cancelariei și specialist arhivă. Domeniile de instruire va-
riază de la analiza particularităților de aplicare a legislației pînă la 
studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea nemijlocită 
a actelor de procedură penală și civilă.

•	 Judecătoria Dubăsari implementează practici de organizare a in-
struirilor interne ale colaboratorilor Judecătoriei Dubăsari, în ve-
derea clarificării problemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligați-
ilor lor de serviciu.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Dubăsari
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La Judecătoria Dubăsari nu este un ghișeu de informații pentru cetățeni. 
Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă, 
sala de ședințe și biroul specialistului coordonator relații cu publicul. Pe 
ușile judecătorilor sunt instalate plăci cu numele judecătorilor. Avertis-
mentul că accesul în birourile judecătorilor este interzis, lipsește. 

La intrarea în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informa-
ții sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria 
Dubăsari nu sunt extrase din PIGD

-	 Modele de cereri
-	 Informații cu privire la desfășurarea procesului civil
-	 Codul de conduită

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Dubăsari pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, con-
form programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în aceeași 
zi sau cel tîrziu a doua zi, în dependență de volumul de lucru al cancelari-
ei/arhivei. Președintele avizează prin rezoluție cererea și numește persoa-
na responsabilă de executare 

Concluzii

•	 Nu există un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre cancelarie, arhivă, 

sala de ședințe și biroul specialistului relații cu publicul. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să 
se orienteze mai bine în instanță.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor.
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele jude-

cătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza cereri-
le privind eliberarea copiilor de pe hotărîri, și instruirea corespun-
zătoare a specialiștilor din cancelarie.

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat listele cau-
zelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC

foto 14. Codul de conduită
foto 15. Informații pentru public
foto 16. Postere cu procesul civil și executarea hotărîrii 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Dubăsari elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Dubăsari este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Dubăsari a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1 milion lei în anul 
2010 la circa 1,2 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 7% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează majorării aproape duble a cheltuielilor pentru servicii comu-
nale (cu 94%) și a celor pentru reparații (cu 50%). În ce privește cheltuielile 
de personal, acestea au cunoscut o creștere cu 6%.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat în creștere cu 12%. 
Sub aspect structural, se merită menționată creșterea de circa 5 ori a mij-
loacelor financiare pentru reparații. Pentru cheltuielile de personal s-au 
planificat mijloace financiare cu o creștere de 14%. Pe de altă parte, pen-
tru acoperirea cheltuielilor operaționale au fost planificate mijloace finan-
ciare cu o reducere de 12%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 78% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au redus de la 158,4 mii lei la 
136,2 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 14%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat o 
reducere de 20%. Raportînd 136,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 127,3 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au redus cu 31,1 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 6. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 6. Structura bugetului Judecătoriei Dubăsari pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 779,440 823,288 6% 936,800 14%
Reparații 4,000 5,981 50% 30,000 402%
Servicii comunale 49,113 95,214 94% 105,000 10%
Mijloace fixe 0 0 0% 0 0%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 158,388 136,222 -14% 119,300 -12%

Total 990,940 1,060,705 7% 1,191,100 12%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 7. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au fost 
direcționate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă (25%). 
Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 22% din 
totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, 
pentru acoperirea acestora au fost utilizate 21% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a cunoscut o modifica-
re. Astfel, ponderea cheltuielile pentru serviciile de transport a constituit 
35% din totalul cheltuielilor operaționale, devansînd cheltuielile pentru 
servicii de telecomunicație și de poștă, ponderea cărora a fost de 29%. 
Ponderea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, materiale-
lor și obiectelor de uz gospodăresc a constituit circa 24%, în creștere cu 2 
puncte procentuale față de anul precedent.

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale a revenit la cea 
din anul 2010. Mijloacele financiare destinate finanțării serviciilor de 
telecomunicație și de poștă constituie 34% din volumul total al mijloacelor 
financiare destinate cheltuielilor operaționale. Cîte 25% le revin mijloace-
lor financiare planificate acoperirii cheltuielilor pentru procurarea rechizi-
telor de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc și serviciilor 
de transport. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin re-
ducerea numărului de dosare examinate. În anul 2011, numărul de dosare 
examinate a constituit 1201 față de 1378 examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 115 lei, pe cînd în anul 2011 – 113 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 8. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Dubăsari

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA DubăSARI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 113 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Dubăsari 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Dubăsari a fost superior costului mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.

Judecătoria Dubăsari
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Dubăsari evidența contabilă se duce manual. Proba-
bil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurată o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Contabilul-
șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publi-
ce. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea în cantități mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale, cît 
și valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a ră-
mas practic la nivelul anului 2010.

•	 În anul 2011, costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Dubăsari
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JUDECĂTORIA 
EDINEȚ

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Edineț, amplasată în orașul Edineț, deservește 80 821 
locuitori din cele 49 localități care fac parte din raionul Edineț con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova. 

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 6 judecă-
tori de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul total de 
angajați ai Judecătoriei Edineț, cu excepția judecătorilor, constituie 
25,5 unități de personal. La Judecătoria Edineț nu există un specia-
list în resurse umane, managementul resurselor umane fiind reali-
zat de președinte și consilierul președintelui. Instanța beneficiază 
de un specialist relații cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Edineț a fost construită în anul 1976, fiind pro-
iectată inițial anume în acest scop și utilizată ulterior pentru a găz-
dui birourile angajaților administrației publice locale. Judecătoria 
Edineț a fost transferată în clădirea dată în anul 1992.

Problema majoră a acestei clădiri era lipsa spațiului și numărul in-
suficient al sălilor de ședințe. Pentru a crea spații suplimentare și a 
separa zona publică de cea destinată judecătorilor, clădirea poate fi 
extinsă, dacă va fi folosit terenul de lîngă clădire.  

Clădirea în care se află Judecătoria Edineț are suprafața de 805,76 
m2, este împărțită în 2 etaje și un subsol. Fațada clădirii, acoperișul, 
sistemul de electricitate și canalizare necesită renovare.

În anii 2011-2012 au fost efectuate lucrări de renovare parțială a 
finisajelor interioare de la etajele 1 și 2 ale instanței. Au fost ame-

or. Edineț, str. Ştefan Vodă, 1

Data vizitei: 19 iunie 2012

najate 6 săli de ședințe, proporțional cu numărul existent de jude-
cători, însă fără camere de deliberare, din lipsă de spațiu. În 2011 
în instanță a fost amenajat un oficiu pentru specialistul pedagog. 
Oficiul este comun cu camera de audiere a minorilor.

Angajații Judecătoriei Edineț folosesc versiunea 2 a PIGD, care a fost 
instalată în 2011. Generarea erorilor de program și viteza redusă de 
funcționare a PIGD au fost menționate de către angajații Judecători-
ei Edineț drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Edineț înregistrează audio ședințele care au 
loc în cele 2 săli de ședințe, unde este instalat echipamentul de înre-
gistrare audio. Totodată, în timpul vizitei de documentare s-a men-
ționat că nu este posibilă efectuarea înregistrării audio a tuturor șe-
dințelor, din lipsă de echipament, dat fiind numărul de 2 seturi la 6 
săli, care au fost amenajate recent în judecătorie. Lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori suplimentari care afectează negativ 
frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Edineț continuă să țină un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Edineț a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 1164 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1330 dosare, rata de soluționa-
re a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 90,1%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor lipsesc semnele cu numele judecătorilor și avertismentul 
că accesul în birourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Edineț este actualizată periodic, unele 
meniurile fiind completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, în multe meniuri ale paginii web nu este plasată nici o in-
formație de interes public și uneori lipsește coerența între denumi-
rea meniului și conținutul acestuia.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Pereții exteriori sunt din ciment cu finisaj de stuc. Sunt prezente unele fisuri. În unele 
zone se observă decolorarea fațadei. Se recomandă curățarea și zugrăvirea suprafeței.

Alimentare cu apă 3 Alimentarea cu apă este centralizată, presiunea apei este normală. Țevile de apă din 
clădire sunt vechi și trebuie schimbate; pe alocuri s-au observat unele scurgeri de apă.

Alimentare cu energie electrică 4 Sistemul de electricitate a fost instalat în 1980. Tensiunea des oscilează, iar UPS-le se 
defectează. Sistemul nu a fost renovat din anii cînd a fost preluată încăperea pentru 
judecătorie. Este necesară renovarea reţelei electrice în cazul în care se vor efectua 
lucrări majore de renovare.

Sistem de canalizare 3 Sistem centralizat de canalizare. Sistemul de canalizare este foarte vechi din anii 80, 
necesită renovare integrală.

Sistem de încălzire 3 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. În 2003 s-a construit o cazangerie nouă, cu 
toate acestea țevile și caloriferele sunt vechi și trebuie schimbate. Sunt pierderi mari 
de căldură și consum mare de gaz natural. Sistemul de încălzire necesită renovare.

Sistem anti-incendiu - Nu s-au observat sisteme de detectare a incendiului. Scara de metal de pe peretele 
exterior al clădirii destinată ieșirii de urgență în caz de incendiu este în stare proastă și 
posibil prezintă pericol.

Acoperiș 3 Structura acoperișului este în stare satisfăcătoare. Nu s-au înregistrat scurgeri prin 
acoperiş.

Interior 2 Spațiile de oficiu de la etajul 2 au fost renovate integral în 2011, iar în 2012 au fost 
renovate parțial și cele de la etajul 1, au fost amenajate 6 săli de ședințe și un birou 
pentru audierea copiilor minori.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Spațiu pentru garaj 
foto 3. Fațada exterioară
foto 4. Spațiu pentru specialistul 

pedagog

2

3

foto 5. Camera pentru audierea 
copilului minor

foto 6. Holul instanței

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza  condițiilor fizice și operați-
onale constatate la Judecătoria Edineț în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Edineț are o suprafață de 805,76 m², 2 etaje și un 
subsol. Sunt 22 spații de oficiu, 1 spațiu public și 6 săli de ședințe. 

Judecătoria Edineț beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 unități 
de paznici, pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții și în zi-
lele de odihnă. Ei, de asemenea, contribuie la direcționarea justițiabililor 
prin instanță.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct centralizat, care 
necesită renovare integrală. Pentru a asigura ventilarea adecvată a subso-
lului se recomandă instalarea unui sistem de ventilare. Arhiva este situată 
la etajul 1, organizarea acesteia este eficientă, însă, din lipsă de spațiu 
unele dosare sunt aranjate pe jos. Securitatea arhivei este asigurată de un 
sistem de semnalizare. În arhivă nu există sistem de ventilare. Nu au fost 
întreprinse lucrări de reparație a fațadei exterioare.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Edineț nu este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. S-a menționat despre necesitatea construcției 
unei anexe la clădirea de bază. Instanța în prezent nu dispune de spațiu 
pentru deținuți și o intrare separată pentru aducerea deținuților în sălile 
de ședință. La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin corido-
rul public, direct din Comisariatul de poliție. Instanța dispune de 6 săli de 
ședințe în care își desfășoară activitatea 6 judecători. Sălile de ședință nu 
au camere de deliberare și acces separat de cel pentru justițiabili. Astfel, 
intrarea este comună, ceea ce contravine principiilor de securitate publică 
și recomandărilor privind amenajarea sălilor de ședință moderne. 

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare bună. Lucrări de 
renovare parțială a interiorului etajului 1 au fost efectuate în 2011. Au 
fost create 6 săli de ședințe mici pentru fiecare judecător, dar fără camere 
de deliberare, din lipsă de spațiu. Finisajul interioarelor sălilor de ședințe 
sunt în stare foarte bună. Din lipsă de spațiu, cînd nu au loc ședințe, sălile 
de ședințe sunt utilizate de grefierii. 

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale angajaților au fost renovate. În 
toate birourile au fost instalate ferestre noi. Pereții au fost vopsiți din nou, 
iar corpurile de iluminat schimbate. În majoritatea birourilor au fost pro-
curate sisteme de aer condiționat. WC-urile au fost renovate în anul 2008 
și sunt în stare foarte bună. WC-uri pentru justițiabili în interiorul instanței 
nu sunt, din lipsă de spațiu, dar este un WC în curte, care este în stare ne-
satisfăcătoare și necesită renovare integrală. Toate celelalte încăperi de la 
etajul 2 au fost renovate în 2011 și sunt în stare bună.

În subsol este amenajată o sală de conferințe, care cuprinde un spațiu 
destul de mare.

În perioada 2009-2011 majoritatea birourilor instanței și spațiul pentru 
server au fost echipate cu sisteme de aer condiționat.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini de semnalizare pentru 
situații de urgență.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. 2 din aceste 5 recoman-
dări au fost deja realizate, una a fost realizată parțial, dar se planifică rea-
lizarea acesteia pînă la finele anului 2013, iar 2 lucrări nu au fost realizate.

Tabelul 1. Realizarea priorităților de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare – 
anul 2012

Reconfigurarea spațiului și o posibilă lărgire Realizat parțial
Renovarea interioarelor, în special a sălilor de ședință Realizat
Renovarea rețelei de alimentare cu energie 
electrică, a cablurilor și a corpurilor de iluminat

Nerealizat

Repararea țevilor de alimetare cu apă  Nerealizat 
Instalarea sistemului de aer condiționat în spațiul 
unde este instalat serverul pentru rețeaua locală 
de calculatoare LAN

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Edineț au fost realizate un număr 
substanțial de lucrări de renovare recomandate în Raportul privind 
evaluarea infrastructurii, unele dintre ele fiind în curs de realizare.

•	 Unele încăperi din clădirea Judecătoriei Edineț necesită lucrări de 
reparație parțială.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 60% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, dintre care 20% au fost realizate parțial și 40% 
din lucrări nu au fost executate.

Recomandări

•	 Reconfigurarea spațiului pentru arhivă.
•	 Reconfigurarea spațiului instanței și o posibilă lărgire.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Amenajarea spațiului din subsol pentru necesitățile de spațiu 

existente.
•	 Crearea camerelor de deliberare pentru toate sălile de ședință de 

la etajul 1.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți în subsol.
•	 Renovarea finisajelor interioare unde este necesar.
•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii.
•	 Schimbarea sistemului de canalizare.
•	 Schimbarea sistemului de încălzire.
•	 Finisarea lucrărilor de instalare a burlanelor și a jgheaburilor și 

crearea scurgerilor de apă.

9

foto 7. Scările publice
foto 8. Spațiu pentru public
foto 9. Sala de conferințe în subsol

7

8

foto 10. Spațiu pentru server 
foto 11. Spațiu pentru server cu 

sistem de aer condiționat

11

10

•	 Schimbarea ușilor vechi.
•	 Schimbarea podelei de la 

etajul 1.
•	 Amenajarea unui spațiu 

pentru veceu în interiorul 
clădirii pentru justițiabili.

Judecătoria edineț
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Edineț utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea a 2 a PIGD.

Probleme identificate la fața locului țin de repartizarea inechitabilă a do-
sarelor care cauzează o diferență considerabilă a sarcinii de lucru pentru 
fiecare judecător. Alte probleme care au fost menționate țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt nefuncționarea serverului, generarea de erori 
în PIGD și viteza de navigare foarte lentă prin diverse meniuri ale PIGD. 
Funcțiile de manager al PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: pentru dosarele civile se scanează doar cererea de chemare în ju-
decată, pentru dosarele penale se scanează rechizitoriul și lista persoa-
nelor care urmează a fi citate și pentru dosarele contravenționale sunt 
scanate procesele-verbale sau, după caz, contestațiile.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin 
PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de can-
celarie.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Edineț, serverul este 
deseori nefuncțional din motivul deconectărilor frecvente de lumină. Ast-
fel, pentru a evita probleme similare, în 2011 a fost procurat un stabi-
lizator pentru server, care a ameliorat situația și a înlăturat problemele 
tehnice existente. Instanța contactează CTS ori de cîte ori este necesitate.

Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Edineț de serviciile 
prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD
3. Înlăturarea erorilor generate de PIGD

 Sursa:  Președintele Judecătoriei Edineț

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Edineț dispune de 6 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio a ședințelor. Judecătoria Edineț înregistrează 
audio doar ședințele de judecată care se desfășoară în sălile unde este 
instalat echipamentul. 

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot fi 
înregistrate audio, dat fiind numărul de 2 echipamente pentru 6 săli de 
ședințe.

Echipamentul de înregistrare audio a instanței este funcțional, dificultățile 
în aplicare a acestuia nu au fost identificate, totodată, s-a menționat  ne-
cesitatea organizării cursurilor de instruire pentru grefieri.

Solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de jude-
cată nu au parvenit.

Pe ușile celor două săli de ședințe, în care este instalat echipamentul au-
dio, nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de judecată sunt înre-
gistrate audio.

Judecătoria Edineț nu dispune de un specialist în tehnologiile informațio-
nale. Instanța a încheiat un contract cu o persoană juridică privind presta-
rea serviciilor în tehnologii informaționale.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. Dat fiind faptul că nu toate ședințele sunt înregistrate 
audio, grefierii nu pot asigură plenitudinea tuturor proceselor-verbale 
prin folosirea înregistrărilor.

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Edineț țin de lipsa 
echipamentului de înregistrare audio necesar pentru cele 4 săli de ședință 
noi amenajate la etajul 1. Probleme raportate de altă natură sunt legislația 
imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și electronic și 
insuficiența cadrelor instruite în domeniu.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 12. Sala de ședințe
foto 13. Sala de ședințe

12

13

foto 14. Sala de ședințe cu 
echipament audio

foto 15. Echipament audio

15

14

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI eDIneț

Judecătoria Edineț dispune de o pagină web pe care este plasată informa-
ția pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria Edineț de 
specialistul coordonator în măsura în care informația urmează a fi actu-
alizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Edineț și gradul lor de completivitate. 
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Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Edineț

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
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

Componența și 
organizarea 

-	 Regulamente de ordine internă
-	 Date de contact
-	 Organigrama

Informații 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 relații 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 ședințe Informația extrasă în mod automat din PIGD
Lista dosare Informația extrasă în mod automat din PIGD
Şedințe de judecată 
afișate pe panou

Listele dosarelor examinate de fiecare judecător în parte

Baza de date hotărîri Informația extrasă în mod automat din PIGD
Ultima hotărîre a fost publicată pe 13.08.2012

Informații statistice Raport statistic pentru anul 2010 pe cauzele civile, penale și contravenționale
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

Noutăți -	 Posturi vacante
-	 Publicarea hotărîrilor Judecătoriei Edineţ pe pagina web
-	 Evaluarea performanţelor profesionale a funcţionarilor publici în anul 2010

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu unele 
informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Edineț Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii web nu 
este plasată nici o informație de interes public și uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia. 
În meniul Comunicate de presă este plasat un link cu un mesaj de felicitare, care nu conține nici o informație. În meniul 
Prezentare generală tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Edineț 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 informația se dublează, spre exemplu, Regulamentul cu privire la serviciul de 
informare publică și relații cu mass-media este plasat în meniul Cadrul Normativ și Serviciu relații cu publicul.

Totodată, specialistul coordonator a menționat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire privind utiliza-
rea sistemului de management al conținutului paginii web. Necesitatea instruirii este determinată de faptul căspeci-
alistul care se ocupă de administrarea paginii este nou angajat și nu a beneficiat de instruire în domeniu.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Edineț dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament.  

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament 

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 35 15
Notebook 1 -
Imprimante 21 15
Scanere/ imprimantă/ xerox 6 -
Scaner JET 1 1
Fax 2 -
Seturi de înregistrare audio 2 4
UPS 15 25
Server 1
Condiționere 15 5
Cuptor cu microunde 1 -
Frigidere 1 -
Culere pentru apă OM 3 4
Telefoane 9 -
Monitor Electronic - 1
TV-DVD - 7

Sursa: Judecătoria Edineț

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Edineț se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, generarea de erori și viteza redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Edineț folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată doar în 
două săli de ședințe.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Edineț sunt necesare 15 computere, 25 UPS, 15 imprimante, 
1 scaner GET, 4 culere de apă OM, 5 sisteme de condiționat,1 monitor electronic, 7 TV/DVD și 4 set de 
echipament de înregistrare audio pentru sălile de ședințe renovate a judecătoriei. 

•	 Judecătoria Edineț utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Informația plasată este 
însoțită în unele cazuri de poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii web nu este 
plasată nici o informație și uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia.

Recomandări

•	 Procurarea echipamentului și programului de înregistrare audio și instalarea acestora în 4 săli de ședințe. 
•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată în toate sălile de ședință.
•	 Păstrarea și ștergerea înregistrărilor în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Completarea meniurilor din pagina web cu informație de interes public și actualizarea permanentă a 

acesteia.
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Edineț este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Edineț a scăzut din 2009 de la 3967 dosare la 
2803 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
3856 dosare în anul 2009 la 2526 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Edineț s-a majorat de la 1010 
dosare în anul 2009 la 1260 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 759 dosare în anul 2009 la 
204 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Edineț relevă o creștere a restanței de la 111 dosare restante în 2009 la 
277 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Edineț a scăzut de la 97,2% în 
anul 2009 la 90,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Edineț se constituie din cancelarie, arhivă și alte ser-
vicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea jus-
tiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum 
și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței. 

Cancelaria Judecătoriei Edineț se află la etajul 1. În cancelarie activează 4 spe-
cialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documen-
telor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare al 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Edineț utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI EDINEȚ

foto 16. Cancelaria
foto 17. Arhiva

16 17
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Edineț

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1	 Registrul unic de intrare a corespondenței

2	 Registrul unic de ieșire a corespondenței
3	 Condica de evidență a materialelor și dosarelor transmise prin curier
4	 Registrul de evidență a apelurilor și recursurilor
5	 Registrul de evidență a petițiilor
6	 Registrul de evidență a recuzărilor și abținerilor
7	 Registrul privind însărcinările judiciare (comisiile rogatorii)
8	 Registrul de evidență a materialelor față de persoanele cărora li s-au aplicat 

măsuri de constrîngere cu caracter medical
9	 Registrul de evidență a cererilor de revizuire a hotărîrilor

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice în procedură de ordonanță
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile cu procedură în ordonanță
6.	 Registrul de evidență a materialelor și dosarelor expediate la Curtea de Apel
7.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
3.	 Registrul de evidență a persoanelor care se află în căutare
10	 Registrul de evidență a materialelor și dosarelor expediate la Curtea de Apel 
11	 Registrul de evidență a mandatelor de arest
12	 Registrul de evidență a arestului la domiciliu 
13	 Registrul de prelungire a duratei arestului preventiv 
14	 Registrul de prelungire a duratei arestului la domiciliu 
15	 Registrul de evidență a liberării provizorii pe cauțiune 
16	 Registrul de evidență a demersurilor privind ridicarea provizorie a permisului de 

conducere
17	 Registrul plîngerilor împotriva organelor de urmărire penală 
18	 Registrul privind evidența recursurilor în anulare
19	 Fișa acțiunilor 

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale pe persoane fizice (după 
articole – transmise după competență)

2.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale pe persoane juridice.
(după articole – transmise după competență)

3.	 Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale 
4.	 Registrul alfabetic al demersurilor 
5.	 Registrul de evidență a demersurilor
6.	 Registrul de evidență a contestațiilor la decizia agentului constatator
7.	 Registrul de evidență a demersurilor executorului judecătoresc
8.	 Registrul alfabetic al demersurilor executorilor judecătorești
9.	 Registrul de evidență a materialelor și dosarelor expediate la Curtea de Apel

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Edineț 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată.

Tabel 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Edineț 

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform modificărilor din anul 2011 la Instrucțiune4.

Arhiva Judecătoriei Edineț este amplasată la etajul 1. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are o dimen-
siune redusă, o locație potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat, însă nu este sistem de ventilare. 
Dosarele sunt păstrate în mod ordonat, organizarea arhivei este eficientă. Intrarea în arhivă este restricționată. Do-
cumentele se păstrează în arhiva judecătoriei într-o stare satisfăcătoare. Dosarele sunt plasate pe rafturi după ani, 
începînd cu anul 1960. La ferestre și ușă sunt instalate gratii metalice, iar ușa de la intrare este din metal. Securitatea 
arhivei este asigurată de un sistem de semnalizare.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Edineț a scăzut în perioada 2009-2011 cu 29,3%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Edineț a scăzut în perioada 2009-2011 cu 34,5%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Edineț în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 250 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 2 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 555 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  166 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 7,1%. 
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie nu este conform numărului prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Extinderea spațiului pentru arhivă.
•	 Instalarea sistemului de ventilare în arhivă.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 

02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucți-
une. 

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 6 judecători de 
drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților Judecăto-
riei Edineț, cu excepția judecătorilor, constituie 25,5 unități de personal.   

La Judecătoria Edineț nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane este realizat, în practică, de către președinte ju-
decătoriei și consilierul președintelui. În special, consilierul președintelui 
este responsabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la 
personal, întocmirea dosarelor personale, completarea păstrarea și evi-
dența carnetelor de muncă.

La Judecătoria Edineț activează un specialist coordonator pentru relațiile 
cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Proceduri interne de recrutare a personalului nu au fost aplicate de cîțiva 
ani. În cazul cînd persoanele sunt angajate, prin concurs, acesta se desfă-
șoară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la ocuparea 
funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 201 din 2009.

La Judecătoria Edineț sunt fișe de post pentru funcțiile de consilier al pre-
ședintelui, specialist al cancelariei, șef arhivă, șef secție cancelarie, con-
sultant, contabil-șef, grefier, translator, specialist coordonator pentru ser-
viciul relații cu publicul.
 

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Edineț

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 4
4. Judecător de instrucție  1  
5. Consilier al președintelui  1 
6. Contabil-șef 1 
7. Consultant 2
8. Grefier 7
9. Traducător 1
10. Şef cancelarie 1
11. Specialist 3 

12. Specialist coordonator 1
13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1
15. Curier 0,5
16. Şofer 1
17. Paznic 3
18. Operator în sala cu cazane 0,5
19. Îngrijător încăperi 1,5

TOTAL 32,5 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Edineț

Judecătoria dispune de un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, dreptu-
rile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți de către INJ. După cum s-a relatat în timpul vizi-
tei, în 2011 toți judecătorii instanței din Edineț au satisfăcut cerința de 40 
de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informare și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc bază de date legislativă Moldlex. Printre publicațiile la care este 
abonată Judecătoria Edineț pot fi menționate: Monitorul Oficial, Buleti-
nul Curții Supreme de Justiție, Revista națională de Drept, Contabilitate și 
audit, Dreptul, Dreptul muncii, Legea și viața, Timpul, Funcționar public, 
Curierul de Edineț și Justiția Constituțională. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
Curtea de Apel Bălți, în 2011, în utilizarea PIGD. Consilierul președintelui 
a menționat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefie-
rilor în partea ce ține întocmirea procesului verbal al ședinței de judecată 
și utilizarea  PIGD și Femida.

Pentru specialiștii cancelariei și arhivei s-a solicitat organizarea seminare-
lor în domeniul aplicării Instrucțiunii.

Concluzii

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Edineț este reali-

zat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 
•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor cancelarie și specialist arhivă. Domeniile de instruire va-
riază de la analiza particularităților de aplicare a legislației pînă la 
studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea nemijlocită 
a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale co-

laboratorilor Judecătoriei Edineț, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria edineț
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La Judecătoria Edineț biroul de informații este amplasat la intrarea în ju-
decătorie. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la 
etajul 1. Pe ușile judecătorilor nu sunt indicatoare cu numele judecătorilor 
și avertismentele că accesul în biroul judecătorului este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Edineț 
sunt elaborate în format Word

-	 Codul de conduită al funcționarului public, obligații și garanții.
-	 Drepturile și obligațiile funcționarului public
-	 Ghid cu privire la depunerea cererii de chemare în judecată
-	 Panou anti-corupție
-	 Ghid cu privire la executarea hotărîrii
-	 Declarația cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime /

martori ai infracțiunilor/ contravențiilor.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Edineț pentru a primi copii ale hotărîrilor în toate zilele lucrătoare, con-
form programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în aceeași 
zi, sau, după caz, a doua zi. În acest scop se depune o cerere la cancela-
rie. Dacă partea într-un dosar se adresează pentru prima data cu cererea 
privind eliberarea copiei de pe hotărîre, aceasta este eliberată imediat, la 
prezentarea buletinului de identitate, În cazul cînd persoana solicită re-
petat copia unui act judecătoresc, aceasta depune o cerere în cancelarie 
pe numele președintelui, cererea se înregistrează în Registrul de intrare a 
corespondenței și i se atribuie un număr de intrare, apoi se transmite în 
poșta președintelui pentru avizare și numirea persoanei responsabile de 
executarea cererii respective. Persoana responsabilă de executare ridică 
dosarul și face acțiunile necesare (copiile), după care, materialele acu-
mulate le transmite președintelui împreună cu dosarul în cauză, pentru 
a fi autentificate copiile. Președintele autentifică copiile cu semnătura și 
ștampila umedă a instanței. Copiile, după ce au fost autentificate de către 
președinte, se transmit în cancelarie unde se eliberează solicitantului con-
tra semnătură (pe copia cererii depuse).

Concluzii

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță con-
ține informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor 
să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea de indicatori clari de direcționare a cetățenilor.
•	 Plasarea indicatorilor pe ușile judecătorilor cu informații din hotă-

rîrea CSM privind accesul interzis în birourile judecătorilor.
•	 Procurarea unui panou de informații suplimentar la intrarea în 

clădire.
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele jude-

cătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza cereri-
le privind eliberarea copiilor de pe hotărîri și instruirea corespun-
zătoare a specialiștilor din cancelarie. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 18. Panou informativ
foto 19. Informații pentru public
foto 20. Oficiu specialistului relații cu publicul
foto 21. Chioșc informativ
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Edineț elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Edineț este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Edineț a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,5 milioane lei în 
2010 la circa 2 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 46% față de anul 2011. Creșterea 
se datorează în special mijloacelor financiare destinate reparațiilor și pro-
curării unu automobil. La fel, instanța a beneficiat de mijloace financiare 
suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor operaționale (13%). De cea-
laltă parte, cheltuielile pentru servicii comunale s-au micșorat cu 19%.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Edineț a fost planificat cu o dimi-
nuare de 13% față de anul 2011. Pentru acest an nu au fost planificate 
mijloace financiare pentru procurarea mijloacelor fixe. De asemenea, au 
fost diminuate cheltuielile pentru reparații cu 79%. Pentru restul grupelor 
de cheltuieli (excepție fiind investițiile capitale) au fost planificate mijloa-
ce financiare suplimentare, inclusiv și de personal.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 268,6 mii lei la 
303,5 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 13%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat o 
creștere de 6%. Raportînd 303,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 283,6 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 15 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Edineț pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,081,658 1,159,856 7% 1,375,000 19%
Reparații 23,200 437,785 1787% 90,000 -79%
Servicii comunale 114,896 93,447 -19% 124,900 34%
Mijloace fixe 41,100 271,599 561% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 268,598 303,482 13% 374,400 23%

Total 1,529,452 2,266,169 48% 1,964,300 -13%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou,materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cota cheltuielilor pentru rechizite de birou, ma-
teriale și obiecte de uz gospodăresc din totalul cheltuielilor operaționale 
a fost în creștere de la 21% în anul 2010 la 52% în anul 2011. O evoluție 
opusă o are ponderea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și de 
poștă. În anul 2011, aceasta s-a diminuat cu 19%, fiind doar de 8%.

Pentru anul 2012, se observă o situație diametral opusă. Cota cheltuieli-
lor pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc din 
totalul cheltuielilor operaționale este în diminuare cu 17% (35%), pe cînd 
a celor pentru servicii de telecomunicație și de poștă este în creștere fiind 
de 12%.

În ce privește ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport, aceasta 
are o evoluție practic constantă.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 2526 față de 3391 examinate în 
anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 79 lei, pe cînd în anul 2011 – 120 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Edineț

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA eDIneț VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 120 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Edineț 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Edineț a fost peste costul mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Edineț evidența contabilă se duce manual. Probabil 
din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar 
fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La 
fel, pot fi efectuate procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale, cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat 
a fost superior în raport cu costul mediu ponderat al unui dosar 
examinat la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft 
contabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
fĂLEȘTI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Fălești, amplasată în orașul Fălești, deservește 87.393 
locuitori din cele 75 localități care fac parte din raionul Fălești, con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Fălești dispune de 6 judecători. Numărul angajaților Ju-
decătoriei Fălești, cu excepția judecătorilor, constituie 25 persoane. 
Judecătoria Fălești nu dispune de un specialist în resurse umane. 
Managementul resurselor umane este realizat în practică, de către 
consilierul președintelui. În cadrul Judecătoriei Fălești activează un 
specialist coordonator pentru relațiile cu publicul.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță, neavînd în acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale, atît în valori nominale, cît și în valori reale au 
fost în diminuare. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Fălești are o suprafață de 450 m², dispunînd 
de 2 etaje și un subsol. Clădirea este într-o stare relativ satisfăcătoa-
re, fiind supusă în perioada 2009-2011 unor lucrări nesemnificative 
de reparație. Exteriorul și spațiile din interiorul clădirii necesită re-
novare. 

Angajații Judecătoriei Fălești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD. Problemele în 
utilizarea PIGD invocate de către angajații instanței țin de repartiza-
rea inechitabilă a dosarelor prin intermediul PIGD, precum și viteza 
redusă de funcționare a PIGD. 

or. Fălești, str. 1 Mai, 14

Data vizitei: 08 iunie 2012

Judecătoria Fălești dispune de 3 săli de ședințe în care au fost in-
stalate 3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. În instanță activează 6 judecători. Şedințele 
de judecată sunt înregistrate audio în măsura disponibilității sălilor 
de ședințe. 

Numărul registrelor ținute de către specialiștii din cancelaria Judecă-
toriei Fălești depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Fălești a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 850 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceiași perioadă cu 980 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 90,1%.  
 
La intrarea în clădirea Judecătoriei Fălești lipsește un ghișeu de 
informații pentru public. Pe ușile birourilor judecătorilor există in-
dicatoare clare cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismen-
tul privind interzicerea accesului în birouri. La intrarea în clădire 
există un panou de informații. Lipsesc indicatori de direcționare a 
cetățenilor spre sălile de ședințe, cancelarie și arhivă. Poliția judicia-
ră este responsabilă de direcționarea cetățenilor în cadrul instanței, 
precum și de asigurarea ordinii publice. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Fălești este 
utilizat de  către specialistul din cancelarie. Unele meniuri de pe pa-
gina web nu  conțin nici o informație, iar altele necesită a fi actua-
lizate. În cadrul vizitei de documentare s-a menționat necesitatea 
instruirilor suplimentare în domeniul administrării paginii web.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară este deteriorată și necesită renovare. 

Alimentare cu apă 3 Clădirea este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă.  Calitatea apei 
este nesatisfăcătoare.

Alimentare cu energie electrică 3 Sistemul electric a fost renovat integral în anul 2012.  Există scăderi de tensiune, care 
cauzează pene de curent. Este necesar un stabilizator de tensiune. 

Sistem de canalizare 1 Sistem centralizat de canalizare. Sistemul de țevi și canalizare a fost reparat integral 
în 2011.  

Sistem de încălzire 2 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Sistemul de încălzire și cazangeria au fost 
înlocuite în anul 2011. 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 4 Acoperișul nu are o structură solidă și necesită a fi reparat integral. 

Interior 4 Majoritatea spațiilor din interior necesită renovare. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

8

foto 1. Fațada exterioară a 
judecătoriei

foto 2. Fațada laterală a judecătoriei
foto 3. Scările din interiorul instanței
foto 4. Interiorul judecătoriei,  

etajul 2 

2

3

foto 5. Cazangeria 
foto 6. Subsolul clădirii
foto 7. Sală de ședințe 
foto 8. Serverul  

Judecătoriei Fălești

6

5

4

7
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Fălești în luna iunie 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Fălești are o suprafață de 450 m², dispunînd de 16 
spații de oficiu, 3 spații publice și 3 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Fălești are 2 etaje și un subsol. 

Judecătoria Fălești beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de zi 
și 3 unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de personal. 
Judecătoria nu dispune de un sistem de semnalizare. În cadrul judecători-
ei, la etajul 1, există un spațiu separat pentru poliția judiciară. 

Clădirea Judecătoriei Fălești este într-o stare satisfăcătoare, fiind supusă în 
2011 unor lucrări de renovare parțială. Au fost renovate 2 săli de ședințe și 
două spații de oficiu. Fațada exterioară și acoperișul judecătoriei necesită 
reparație. Scările de la intrarea în judecătorie sunt în stare relativ satisfăcă-
toare, fiind dotate cu balustrade de fier și o rampă de acces în judecătorie 
pentru persoane cu handicap. Subsolul judecătoriei este într-o stare nesa-
tisfăcătoare, pereții pe alocuri se surpă, fiind necesară întărirea acestora. 
Pentru anul 2012 se planifică extinderea clădirii prin crearea spațiilor su-
plimentare, precum și efectuarea reparației capitale a clădirii judecătoriei. 

Clădirea este conectată la sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Rețelele electrice ale Judecătoriei Fălești sunt în stare bună, fiind recent 
înlocuite. Căderile frecvente de tensiune, însă, cauzează probleme majore 
în utilizarea echipamentelor tehnice.

Sistemul de canalizare este centralizat, în stare foarte satisfăcătoare, fi-
ind înlocuit recent. În interiorul clădirii nu este prevăzut un bloc sanitar 
pentru justițiabili. Acesta este amplasat în exteriorul clădirii și necesită 
reparație. WC-urile pentru personalul judecătoriei sunt amplasate în inte-
riorul clădirii și, de asemenea, necesită renovare.

Judecătoria Fălești beneficiază de sistem autonom de încălzire pe bază de 
gaz natural. Sistemul de încălzire a fost schimbat în întregime în 2011. Au 
fost procurate 2 cazane noi care asigură încălzirea integrală a clădirii. 

Interiorul clădirii la etajele 1 și 2 este într-o stare nesatisfăcătoare. Au fost 
renovate parțial 2 săli de ședințe, biroul președintelui judecătoriei și cel 
al vice-președintelui. Este necesară renovarea celorlalte spații de oficiu, 
a unei săli de ședințe, a scării din interiorul judecătoriei și a spațiilor de 
așteptare pentru public. Este necesară schimbarea tavanelor și podelelor, 
instalarea corpurilor de iluminat și procurarea mobilierului nou. 

Serverul este instalat într-o cameră separată, dotată cu sistem de aer 
condiționat.  

Instanța nu este dotată cu un sistem de detectare a incendiilor.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Fălești este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. În spatele clădirii există intrare separată pentru 
deținuți. Judecătoria nu dispune de celule separate pentru deținuți. Se 
preconizează crearea unor asemenea spații în subsolul clădirii, unde va fi 
amenajat și un bloc sanitar separat pentru deținuți.  

În cadrul judecătoriei lipsește un depozit pentru păstrarea corpurilor de-
licte. De asemenea, lipsesc spații separate pentru  minorii deținuți, mino-
rii participanți în proces, precum și martorii anonimi.  În cadrul judecă-
toriei este prevăzut un spațiu pentru avocați sau procurori pentru a face 
cunoștință cu materialele dosarului. 

În cadrul judecătoriei sunt 3 săli de ședințe raportate la 6 judecători.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 5 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria 
Fălești. Din aceste recomandări, 2 au fost realizate integral, o recomanda-
re a fost realizată parțial și 2 recomandări au rămas nerealizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2009

Etapa de realizare – 
anul 2012

Reparația țevilor de apă și a pereților deteriorați 
din arhivă

Realizat parțial

Reînnoirea rețelei electrice, a instalațiilor 
electrice și a sistemelor de iluminare

Realizat 

Reamplasarea cancelariei și crearea recepției la 
primul etaj

Nerealizat

Lucrări de reparație a interiorului primului etaj și 
a părților nefinisate de la etajul 2 

Nerealizat 

Instalarea sistemului de aer condiționat în 
camera serverului rețelei locale (LAN)

Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 Exteriorul și interiorul Judecătoriei Fălești necesită renovare capi-
tală. Un număr nesemnificativ de lucrări de renovare au fost rea-
lizate în perioada 2009-2011.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat nesemnificativ pe Recomandările 
privind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide, că 40% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate integral, 20% au fost realizate parțial, iar 40% 
nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Renovarea fațadei exterioare a judecătoriei și a spațiilor interioa-
re nerenovate.

•	 Lucrări de reparație a interiorului primului etaj și a părților nefini-
sate de la etajul 2. 

•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de 
judecători care activează în cadrul instanței.

•	 Instalarea plăcuțelor privind accesul interzis al terțelor persoane 
în birourile judecătorilor.

•	 Reamplasarea cancelariei și crearea recepției la primul etaj. 
•	 Amplasarea tuturor birourilor judecătorilor și a grefierilor la etajul 

2 și restricționarea accesului.
•	 Crearea spațiilor pentru deținuți și a unui bloc sanitar separat 

pentru aceștia.

foto 9. WC pentru  justițiabili
foto 10. Mobilier în cancelarie
foto 11. Biroul unui funcționar

9 11

10
•	 Crearea camerei de audie-

re a martorilor minori. 
•	 Crearea spațiilor pentru 

referenți. 
•	 Instalarea sistemelor de 

detectare a incendiilor. 
•	 Crearea unui WC pentru 

justițiabili în interiorul clă-
dirii.
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Fălești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de 
hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cance-
lariei Judecătoriei Fălești nu le scanează. 

Angajații Judecătoriei Fălești au solicitat operarea unor modificări în PIGD, 
și anume, introducerea, la statutul dosarului, a unei noi opțiuni – „Trans-
mis în cancelarie”. De asemenea, au fost invocate anumite probleme de 
ordin tehnic, cum sunt repartizarea inechitabilă a dosarelor prin interme-
diul PIGD, viteza redusă de funcționare și blocarea frecventă a PIGD. 

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate 
pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea citațiilor, înre-
gistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de executare, 
precum și imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare.

Judecătoria Fălești nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
în statele de personal. Dat fiind faptul, că specialiștii CTS activează de la 
distanță, nu sunt eficienți și se prezintă cu întîrziere pentru soluționarea 
problemelor tehnice, președintele Judecătoriei Făleși a încheiat un con-
tract de deservire tehnică cu o companie locală. Gradul general de 
satisfacție a angajaților Judecătoriei Fălești de serviciile prestate de către 
CTS este la nivelul de 4 din 5. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Fălești dispune de 3 săli de ședințe în care au fost instalate 3 
seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de ju-
decată. În instanță activează 6 judecători. Şedințele de judecată, care sunt 
desfășurate în sălile de ședințe, sunt înregistrate audio. 

Motivele invocate pentru neutilizarea integrală a programului și echi-
pamentului de înregistrare audio țin de insuficiența sălilor de ședințe. 
Şedințele au loc uneori în birourile judecătorilor, care nu sunt dotate cu 
program și echipament de înregistrare audio. Motivele tehnice invocate 
de către angajații Judecătoriei Fălești se referă la memoria și operativita-
tea  redusă a computerelor din sălile de ședințe, care afectează viteza de 
funcționare a programului de înregistrare audio. 

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregis-
trare audio, nu au fost înaintate solicitări de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. Participanților la proces, în caz de solicitare, le sunt oferite 
CD-uri cu înregistrările audio a ședințelor de judecată. Grefierii nu utili-
zează înregistrările audio pentru a completa procesele-verbale scrise de 
mînă, deoarece acestea sunt completate integral în cadrul ședințelor de 
judecată. 

Pe ușile sălilor de ședințe este plasată informația privind înregistrarea au-
dio a ședințelor de judecată.  

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-ver-
bale ședințelor de judecată scrise și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Avînd în vedere, că ședințele nu sunt 
înregistrate audio, grefieri nu folosesc înregistrările pentru a asigura ple-
nitudinea și corectitudinea procesului-verbal.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 12. Mobilier în sala de ședințe 
foto 13. Mobilier în sala de ședințe 
foto 14. Programul de înregistrare audio a ședințelor
foto 15. Inscripție privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată plasată 

pe ușa unei săli de judecată
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI FăLeștI

Judecătoria Fălești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web este admi-
nistrată 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 2. 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 la Instrucțiu-

nea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile 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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecăto-
riei 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 ve-
derea uniformizării fontului, culorii și stilului textului folosit. Meniul Noutăți necesită a fi completat cu informație 
actualizată. Pe pagina web a judecătoriei lipsește un meniu prevăzut pentru informația privind Posturile vacante.

 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Fălești dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 20 3
Imprimante 56 5
Copiatoare 5 -
Scanere - 1
Sisteme de aer condiționat 9 5
UPS 2 10
Acumulator UPC 1 -
Fax 3 1
Seturi de echipament înregistrare audio 3 -
Router/Firewall 1 -
Rack with accessories 1 -
Căști 1 -
Frigider 1 -

Sursa: Judecătoria Fălești

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Fălești se confruntă cu problema repartizării aleatorii 
inechitabile și vitezei reduse de funcționare a PIGD. 

•	 Materialele dosarelor nu sunt scanate de către angajații cancelariei. 
•	 Angajații Judecătoriei Fălești folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în limita 

în care le permite numărul sălilor de ședințe disponibile. 
•	 Pe ușile sălilor de ședințe este plasată informația privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată.
•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Fălești este utilizat de către specialistul 

din cancelarie. Meniurile paginii web sunt completate cu informație de interes public. În unele meniuri 
informația lipsește sau necesită a fi actualizată. Este necesară instruirea suplimentară în domeniul adminis-
trării paginii web.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Fălești sunt necesare 3 computere, 5 imprimante, 1 scaner, 5 
sisteme de aer condiționat,  10 UPS-uri și 1 fax.

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajații noi în domeniul utilizării PIGD, Femida și administrarea 
paginii web. 

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD.
•	 Instituirea practicii de scanare a documentelor din dosare.  
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin optimizarea procedurii de planificare a 

ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Fălești cu informație de interes public. Actuali-

zarea permanentă a paginii web. 
•	 Crearea pe pagina web a meniului privind Posturile vacante.   
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.

Judecătoria Făleşti
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Fălești este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistrate 
în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Fălești a scăzut din 2009 de la 3343 dosare la 
2493 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de 
dosare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 
3226 dosare în anul 2009 la 2246 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Fălești s-a majorat de la 882 
dosare în anul 2009 la 1022 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1166 dosare în anul 2009, la 
503 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Fălești relevă o creștere a restanței de la 117 dosare restante în 2009, la 
247 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Fălești a scăzut de la 96,5%, în 
anul 2009, la 90,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI fĂLEȘTI 
Judecătoria Făleşti
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Fălești se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Fălești se află la etajul 1. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, printre altele, pentru 
scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Fălești utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Fălești

Categoria 
registrului

Denumirea registrului 

Generale 1.	 Registrul de intrare a corespondenței
2.	 Registrul de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul dosarelor și materialelor transmise prin curier 
4.	 Registrul inventar de expediere 
5.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii transmise executoriului judecătoresc
6.	 Registrul actelor remise la oficiul stare civilă
7.	 Registrul de evidență a dosarelor expediate la Curtea de Apel și Curtea Supremă de 

Justiție
8.	 Registrul cu privire la cazierul judiciar eliberat pentru CPR Fălești  

Civil 1.	 Registrul alfabetic civil
2.	 Registrul de evidență a dosarelor civile transmise judecătorilor pentru judecare în 

prima instanță
3.	 Registrul alfabetic Economic
4.	 Registrul de evidență a dosarelor economice  transmise judecătorilor pentru judecare 
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor procedură în ordonanță
6.	 Registrul de evidență a dosarelor procedură în ordonanță transmise judecătorilor 

pentru judecare în prima instanță
7.	 Registrul de evidență a  cauzelor de contencios administrativ transmise judecătorilor 

pentru judecare în prima instanță 
8.	 Fișa alfabetică
9.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Fișa alfabetică penală
2.	 Registrul de evidență a dosarelor penale transmise judecătorilor pentru judecare în 

prima instanță
3.	 Registrul de evidență a plîngereilor împotrivă acțiunilor organelor de urmărire  penală 
4.	 Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești 
5.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
6.	 Registrul privind persoanele date în căutare 
7.	 Registrul de evidență a materialelor privind recuzarea judecătorului
8.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
2.	 Fișa alfabetică a dosarelor contravenționale
3.	 Registrul de evidență a materialelor cu privire la contravențiile administrative  
4.	 Registrul de evidență a materialelor - plîngeri împotriva organelor extrajudiciare în 

cauzele contravenționale 
5.	 Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Fălești

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței
Registrul alfabetic civil
Registrul de evidență a dosarelor civile transmise 
judecătorilor pentru judecare în prima instanță

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,  Registrul de 
evidență a dosarelor civile transmise judecătorilor 
pentru judecare în prima instanță

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic civil
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic civil

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, 
Registrul alfabetic civil, Registrul de evidență a 
dosarelor civile transmise judecătorilor pentru 
judecare în prima instanță

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile transmise 
judecătorilor pentru judecare în prima instanță

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Fălești
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Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Fălești este amplasată la etajul 1 al clădirii. Spațiul 
de păstrare a dosarelor necesită renovare, iar dimensiunea acestuia este 
insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la Judecătoria Fălești. 
Dosarele sunt păstrate pe scaune, mese și podea. Arhiva nu este dotată 
cu un sistem de ventilare. Podeaua din interiorul arhivei este deteriorată, 
rafturile pentru păstrarea dosarelor nu sunt solide și se clatină. Cu toate 
acestea, arhiva este organizată eficient,  dosarele fiind aranjate pe rafturi 
după ani. Se planifică crearea unui soft special pentru evidența dosarelor 
din arhivă.

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Fălești a scăzut în pe-
rioada 2009-2011 cu 25,4%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Fălești a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 30,4%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Fălești în pe-
rioada 2009-2011 s-a mărit cu 140 dosare, al dosarelor penale a 
scăzut cu 14 dosare, cel al dosarelor contravenționale a scăzut cu 
663 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  130 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 6,4%. 

•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și 
instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în 
format electronic.

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-
rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 și aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Renovarea și extinderea spațiului pentru arhivă.
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă.

foto 16. Dosarele din arhivă stocate pe masă
foto 17.  Rafturile din arhivă
foto 18. Dosarele din arhivă
foto 19. Dosarele din arhivă stocate pe podea
foto 20. Registre din cancelarie 
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evaluare 

Judecătoria Fălești dispune de 6 judecători. Numărul angajaților Judecăto-
riei Fălești, cu excepția judecătorilor, constituie 25 persoane.

La Judecătoria Fălești nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane în cadrul judecătoriei este realizat de către con-
silierul președintelui. 

Judecătoria Fălești dispune de un specialist coordonator pentru relațiile 
cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în re-
lațiile cu mass-media și responsabil de informarea publică, avînd obligația 
de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței 
activității în condițiile legii.

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea unui 
anunț în ziarul ”Patria”. Prin ordinul președintelui instanței judecătorești 
se formează comisia de concurs pentru selectarea candidaților la ocupa-
rea funcțiilor vacante. Persoanele candidate la funcția vacantă sunt supu-
se unei intervievări verbale. Se întocmește procesul – verbal al ședinței de 
desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților pentru ocupa-
rea funcției vacante la Judecătoria Fălești. Membrii comisiei de concurs, 
reieșind din rezultatul notei finale de concurs obținute de candidați, decid 
admiterea candidatului pentru ocuparea funcției vacante, care a promo-
vat concursul. Președintele instanței de judecată emite ordinul de angaja-
re / numire în funcție.

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplinare 
față de personalul judecătoriei se aplică cu respectarea legislației muncii. 
Personalul judecătoriei răspunde disciplinar în cazul abaterilor de la înda-
toririle de serviciu, precum și pentru comportamentul care dăunează in-
tereselor serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării sancțiunilor 
disciplinare, are loc întocmirea actului privind fapta constatată cu luarea 
explicațiilor scrise de la persoana responsabilă. Președintele instanței 
emite ordinul de aplicare a sancțiunii disciplinare. 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătoria Fălești dispune de fișe de post pentru personalul instanței, 
care sunt puse la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. La 
angajare în funcție, persoana face cunoștință cu fișa de post și obligațiunile 
de serviciu. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Unități 
1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 3
4. Judecător de instrucție 1
5. Consilier al președintelui 1
6. Contabil-șef 1
7. Consultant 2
8. Grefier 6
9. Traducător 2
10. Şef cancelarie 1
11. Specialist coordonator 1
12. Specialist 2
13. Şef arhivă 1
14. Curier 0,5
15. Şofer 1
16. Paznic 3
17. Operator în sala cu cazane 1,5
18. Îngrijitor încăperi 2

Total 31

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Fălești

Judecătorii sunt instruiți la INJ. În 2011 toți judecătorii din cadrul Judecă-
toriei Fălești au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe an. 
Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instruirile 
de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM, sunt suficien-
te pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Judecătoria 
Fălești este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Fălești pot fi menționate Monitorul Ofici-
al, Revista Dreptul, Buletinul CSJ, Dreptul muncii, Justiția constituțională, 
Contabilitate și audit, Patria mea. Se preconizează crearea unei biblioteci 
în cadrul instanței pentru accesul angajaților la legislație și literatura juri-
dică. 

Instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. Do-
meniile de interes pentru instruiri, invocate în cadrul vizitei, țin de întoc-
mirea proceselor-verbale a ședințelor de judecată și a titlurilor executorii 
– pentru grefieri; utilizarea PIGD 3 și Femida – pentru personalul instanței; 
procedura legală de nimicire a dosarelor, precum și administrarea și orga-
nizarea arhivei – pentru arhivar; achiziții publice – pentru contabil. 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Fălești este reali-
zat de către consilierul președintelui.

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.
•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 
•	 Necesitățile de instruire ale personalului sunt asigurate prin in-

struirea continuă în cadrul INJ, publicațiile la care este abonată 
instanța, precum și prin intermediul bazei legislative MoldLex.

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Fălești, în vederea clarificării problemelor 
iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Făleşti
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La intrarea în Judecătoria Fălești nu este amplasat un ghișeu de informații 
pentru public. Cancelaria, deși amplasată la etajul 1, nu este în apropie-
rea intrării în judecătorie. Pe ușile birourilor judecătorilor există indica-
toare clare cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismentul privind 
interzicerea accesului în birouri. În cadrul judecătoriei nu sunt semne de 
direcționare a cetățenilor la cancelarie, arhivă, sălile de ședințe. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panou este plasată 
următoarea informație:

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare
-	 Programul de lucru al Judecătoriei Fălești
-	 Modele de cereri
-	 Informații privind taxa de stat 
-	 Pliante privind drepturile și obligațiile persoanelor acuzate, ur-

mărirea și judecarea cauzelor penale, executarea hotărîrilor 
judecătorești.

Pe parcursul orelor de lucru ale Judecătoriei Fălești părțile și alți participanți 
la proces se pot adresa la cancelaria judecătoriei pentru a primi copii de 
pe materialele dosarelor. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. 
Persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Toate co-
piile se eliberează de cancelarie/arhivar în aceeași zi. În scopul respectării 
procedurii legale, toate cererile sunt avizate la sfîrșitul zilei lucrătoare de 
către președintele instanței. 

Concluzii 

•	 În cadrul Judecătoriei Fălești nu există un ghișeu de informații sau 
recepție pentru public.

•	 Cancelaria nu este amplasată în imediata apropiere de intrarea în 
judecătorie. 

•	 Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor în interiorul ju-
decătoriei. 

•	 Pe ușile sălilor de ședințe este plasată informația privind înregis-
trarea audio a ședințelor de judecată. 

•	 La intrare în judecătorie este instalat un panou de informații pen-
tru public.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări 

•	 Amenajarea unui ghișeu de informații la intrarea în clădire pentru 
a facilita accesul cetățenilor la informație.

•	 Reconfigurarea spațiilor în vederea creării unui birou al cancelari-
ei la intrare în judecătorie. 

•	 Instalarea indicatorilor de direcționare a cetățenilor spre sălile de 
ședințe, specialistul relații cu publicul, arhivă, cancelarie.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor cu avertis-
mentul privind interzicerea accesului în birouri. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Fălești, noutăți în sistemul judiciar, etc. 

•	 Imprimarea tuturor listelor cauzelor fixate pentru judecare prin 
intermediul PIGD.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea pre-
ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 21. Postere în holul instanței
foto 22. Inscripție pe ușa poliției judiciare
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Fălești elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Fălești este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Fălești a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,4 milioane lei în 
2010 la circa 2,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere cu 19% față de anul pre-
cedent. Majorarea bugetului se datorează în mare parte majorării chel-
tuielilor pentru reparații. În acest an instanța a beneficiat de o finanțare 
pentru reparații capitale, fapt ce a dus la creșterea cheltuielilor pentru 
reparații cu 176%. Aproximativ de 3 ori s-au majorat și cheltuielile pentru 
procurarea de mijloace fixe. 

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 59%. 
Pentru majoritatea categoriilor de cheltuieli (cu excepția investițiilor capi-
tale) au fost planificate mijloace financiare în creștere. Astfel, instanța va 
beneficia de mijloace financiare pentru procurarea unui automobil. S-au 
majorat de circa 3 ori mijloace financiare pentru reparații (capitale), cu o 
creștere de 50%. Au fost planificate mijloacele financiare destinate plății 
serviciilor comunale.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză 
sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011 cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 208,8 mii 
lei la 203,6 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 3%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o diminuare cu 9%. Raportînd 203,6 mii lei din anul 2011 la prețurile anu-
lui 2010, acestea se echivalează cu circa 190,3 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 18,6 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Fălești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,029,823 1,096,499 6% 1,235,100 13%
Reparații 99,984 275,499 176% 905,000 228%
Servicii comunale 66,300 73,300 11% 110,000 50%
Mijloace fixe 13,000 40,000 208% 210,000 425%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 208,820 203,579 -3% 217,000 7%

Total 1,417,927 1,688,877 19% 2,677,100 59%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale a fost 
direcționată pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiec-
telor de uz gospodăresc (27%). Volumul mijloacelor financiare utilizate 
pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă au constituit 22% 
din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, 
pentru acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 12% din totalul chel-
tuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a suportat modificări. 
Cu toate acestea, similar anului precedent, cea mai mare parte a cheltu-
ielilor operaționale au constituit cheltuielile pentru procurarea rechizite-
lor de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc. Cota acestora 
a înregistrat o creștere semnificativă de pînă la 49% din totalul cheltu-
ielilor operaționale. Ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor de 
telecomunicație și de poștă a înregistrat o diminuare pînă la 15% pe cînd 
ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport a crescut cu 6 puncte 
procentuale. 

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează. Cîte 28% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor 
de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc și serviciilor de 
telecomunicație și de poștă. Dacă în cazul primei sub-categorii ponderea 
în totalul cheltuielilor operaționale s-a diminuat pînă la 28%, atunci pen-
tru sub-categoria a doua, ponderea a crescut cu 13%. Referitor la cheltu-
ielile pentru servicii de transport, acestea au fost planificate în volum de 
16% din totalul cheltuielilor operaționale, reducîndu-se cu 2% față de anul 
precedent.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin diminu-
area numărului de dosare examinate de la 2768 la 2246 (cu 522 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anii 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost de circa 75 lei pe cînd în anul 2011 cu 16 lei mai mult (vezi Figura. 9).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Fălești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

În pofida faptului, că atît cheltuielile operaționale, cît și numărul dosarelor 
examinate s-au redus, costul mediu per dosar examinat s-a majorat. O 
explicație rezonabilă poate fi, că rata de diminuare a numărului de dosare 
examinate este superioară ratei de reducere a cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA FăLeștI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 91 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult sau 
puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propune 
ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al 
dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Fălești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Fălești a fost peste costul mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Făleşti
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Deși evidența contabilă, în cadrul instanței este automatizată, este alar-
mant cazul, că soft-ul utilizat este unul nelicențiat. Acesta a fost obținut 
din internet, fiind, astfel, un produs pirat.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

În timpul vizitei de documentare s-a meționat că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii, precum și degajării parțiale a personalului de această activitate.
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model, ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 cheltuielile operaționale, atît în valori nominale, cît și 
valori reale au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a cres-
cut față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Pentru evidența contabilă se utilizează o aplicație soft nelicențiat.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță, neavînd în acest scop 

un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil licențiat pen-
tru a ține evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii 
personalului în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare, 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Făleşti
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JUDECĂTORIA 
fLOREŞTI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Florești, amplasată în orașul Florești, deservește 89406 
locuitori din cele 74 de localități care fac parte din raionul Florești 
conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Florești dispune de 8 judecători. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 27,5 unități de personal. În ca-
drul Judecătoriei Florești nu există un specialist în resurse umane. 
Managementul resurselor umane este realizat, în practică, de către 
consilierul președintelui. Judecătoria Florești dispune de un specia-
list coordonator pentru relațiile cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale, atît în valori nominale, cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost puțin superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Florești are o suprafață de 476,7 m². Clădirea judecăto-
riei are 2 etaje și un subsol. Exteriorul clădirii și majoritatea spații-
lor din interior necesită a fi renovate. De asemenea, este necesară 
extinderea clădirii și crearea spațiilor suplimentare. Recent a fost 
renovat sistemul de alimentare cu apă, sistemul de încălzire și siste-
mul de canalizare.

Angajații Judecătoriei Florești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Problemele în 
utilizarea PIGD invocate de către angajații judecătoriei țin de viteza 
redusă de funcționare a PIGD, precum și lipsa instruirii noilor anga-
jați în utilizarea PIGD.

or. Florești, str. M. Eminescu, 1

Data vizitei: 11 iunie 2012

Judecătoria Florești dispune de 3 săli de ședințe în care au fost in-
stalate 3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. În instanță activează 8 judecători. Majorita-
tea ședințelor care au loc în sălile de ședințe nu sunt înregistrate au-
dio. Parțial se înregistrează ședințele de judecată pe dosare penale. 
Motivul invocat pentru neutilizarea programului și echipamentului 
de înregistrare audio țin de necunoașterea programului de înregis-
trare audio.

Numărul registrelor ținute de specialiștii din cancelaria Judecătoriei 
Florești depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Florești a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 1331 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a scăzut în aceeași perioadă cu 94 dosare, rata de soluționa-
re a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 64,8%.  

La intrarea în Judecătoria Florești lipsește un ghișeu de informații.  
În cadrul judecătoriei este plasat un panou de informații pentru pu-
blic, care conține informație privind programul de lucru al judecă-
toriei, amplasarea birourilor, listele cauzelor fixate pentru judecare, 
precum și altă informație de interes public. Ușile birourilor judecă-
torilor sunt dotate cu semne clare ce conțin numele judecătorilor, 
însă lipsește avertismentul privind interzicerea accesului în birouri. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Florești este 
utilizat de  către consilierul președintelui. Unele meniuri de pe pa-
gina web nu  conțin nici o informație, iar altele nu conțin informație 
actualizată. Unele meniuri urmează a fi reformatate în vederea uni-
formizării fontului și stilului textului folosit. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită a fi reparată integral. Pereții clădirii au crăpături, iar 
culorile folosite pentru fațada exterioară nu oferă un aspect solemn judecătoriei. 

Alimentare cu apă 2 Începînd cu anul 2011 instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare 
cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 4 Rețeaua electrică datează cu anul 1982, este învechită și necesită a fi înlocuită.

Sistem de canalizare 2 Sistemul centralizat de canalizare a fost înlocuit integral în 2011.

Sistem de încălzire 1 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Cazangeria a fost instalată în 2011. 
Sistemul de încălzire (țevile și caloriferele), de asemenea, a fost renovat integral.  

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 2 Acoperișul a fost reparat integral în anul 2009, este în stare bună.

Interior 4 Majoritatea spațiilor din interior necesită reparație.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada laterală  
a judecătoriei 

foto 2. Podeaua la intrare  
în judecătorie 

foto 3. Biroul unui funcționar

2

3

foto 4. Spațiu de așteptare pentru 
public / holul de la etajul 1

foto 5. Subsolul clădirii 
foto 6. Cazangeria 

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Florești în luna iunie 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Florești are o suprafață de 476,7 m², dispunînd de 22 
spații de oficiu, 3 spații publice și 3 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Florești dispune de 2 etaje și un subsol. 

Judecătoria Florești beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de zi 
și 3 unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de personal. 
Judecătoria nu dispune de un sistem de semnalizare. În cadrul judecători-
ei este prevăzut un spațiu separat pentru poliția judiciară. 

Fațada exterioară a Judecătoriei Florești este într-o stare nesatisfăcătoare. 
Este necesară renovarea pereților clădirii și vopsirea acestora într-o sin-
gură culoare. De asemenea, este necesară renovarea scării de la intrare 
în instanță și dotarea acesteia cu balustrade metalice. Acoperișul clădirii 
este într-o stare bună, fiind renovat. Subsolul din spatele judecătoriei este 
într-o stare nesatisfăcătoare și necesită renovare.

Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Rețelele electrice ale Judecătoriei Florești sunt învechite și necesită a fi 
înlocuite. 

Sistemul de canalizare este centralizat, fiind în stare bună. În interiorul 
clădirii sunt prevăzute WC-uri pentru personal. Acestea sunt în stare bună, 
fiind recent renovate. WC-uri pentru justițiabili nu sunt prevăzute în inte-
riorul instanței.

Judecătoria Florești beneficiază de sistem autonom de încălzire pe bază 
de gaz natural. Cazangeria și sistemul de încălzire au fost înlocuite recent.

Interiorul clădirii de la etajele 1 și 2 este în stare nesatisfăcătoare. Este 
necesară reparația tuturor spațiilor de oficiu, a spațiilor pentru public, a 
scării din interiorul clădirii și a finisajelor interioare. O sală de ședințe a 
fost renovată integral și dotată cu mobilier nou. Este necesară renovarea 
celorlalte 2 săli de ședințe.  

Serverul judecătoriei este instalat într-o cameră separată, dotată cu sis-
tem de aer condiționat.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Florești este relativ adecvat activității 
unei instanțe de judecată. În spatele clădirii există intrare separată pentru 
deținuți, însă aceasta nu este utilizată, fiind blocată. Deținuții sunt escor-
tați la judecătorie prin intrarea centrală. În cadrul judecătoriei nu există 
celule pentru deținuți și nici nu sunt prevăzute intrări separate în sălile 
de ședințe. De asemenea, lipsesc spații separate pentru minorii deținuți, 
minorii participanți în proces, martorii anonimi, precum și spațiu pentru 
interogarea martorilor minori. În cadrul judecătoriei nu este prevăzut un 

spațiu separat pentru avocați/procurori pentru a face cunoștință cu mate-
rialele dosarelor. Avocații sau procurorii folosesc în acest scop biroul can-
celariei.

Instanța nu dispune de un depozit pentru păstrarea corpurilor delicte. La 
moment, corpurile delicte sunt păstrate în cancelaria judecătoriei.

În cadrul judecătoriei există 3 săli de ședințe raportate la 8 judecători. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 6 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Flo-
rești. 3 din aceste recomandări au fost realizate integral, o recomandare a 
fost realizată parțial și 2 recomandări nu au fost a realizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Conectarea la conducta centralizată de alimentare 
cu apă și canalizare, și reparația WC-urilor. 

Realizat 

Reparația acoperișului care curge Realizat 
Reconfigurarea spațiului pentru a crește numărul 
sălilor de ședințe

Realizat parțial

Renovarea generală a finisajelor interioare Nerealizat 
Instalarea sistemului de aer condiționat în camera 
serverului rețelei locale (LAN)

Realizat

Reînnoirea rețelei electrice Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Florești a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 O parte din lucrările efectuate s-au bazat pe Recomandările pri-
vind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 50% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate integral, 17% au fost realizate parțial, iar al-
tele 33% nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii și a scării de la intrare. 
•	 Instalarea plăcii cu denumirea instanței la intrare în judecătorie.
•	 Renovarea tuturor spațiilor din interiorul clădirii și a finisajelor in-

terioare.
•	 Reamplasarea cancelariei și crearea unui spațiu de recepție pen-

tru public la etajul 1 lîngă intrarea principală.
•	 Extinderea clădirii. Crearea spațiilor suplimentare pentru oficii și 

săli de ședințe.
•	 Separarea spațiului  destinat judecătorilor de spațiul prevăzut 

pentru public.
•	 Reînnoirea rețelei electrice.
•	 Crearea unei încăperi pentru păstrarea corpurilor delicte.
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori. 
•	 Crearea spațiilor pentru referenți.
•	 Crearea spațiilor pentru minorii deținuți, precum și pentru mino-

rii participanți la proces.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 
•	 Crearea unui WC pentru justițiabili în interiorul clădirii.

 

 

Judecătoria Floreşti
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Florești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de 
hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații cance-
lariei Judecătoriei Florești scanează parțial materialele dosarelor. Așadar, 
sunt înregistrate doar cererile de chemare în judecată, iar materialele do-
sarelor penale și contravenționale nu se scanează.  

Echipa de evaluare a constatat că majoritatea meniurilor din PIGD nu sunt 
utilizate. Așadar, nu sunt utilizate meniurile ce țin de calendarul ședințe-
lor de judecată, întocmirea citațiilor, întocmirea proceselor-verbale, im-
primarea listei cauzelor fixate pentru judecare, înregistrarea apelurilor și 
recursurilor, înregistrarea procedurii de executare, modulul de măsurare 
a performanței și modulul de gestionare a resurselor umane. Echipa de 
evaluare a constatat, de asemenea, că la accesarea meniului Căile de atac 
– PIGD generează eroare. Chiar dacă meniul dat nu a fost utilizat, lucrătorii 
cancelariei nu au contactat CTS pentru înlăturarea problemei tehnice.

În cadrul Judecătoriei Florești nu există o persoană responsabilă pentru 
redactarea hotărîrilor și plasarea acestora pe pagina web a judecătoriei. 
Publicarea hotărîrilor pe pagina web a judecătoriei se efectuează de către 
fiecare judecător, în limita timpului disponibil. 

Problemele invocate de personalul judecătoriei se referă la viteza redusă 
de funcționare a PIGD și necunoașterea deplină a funcționalității PIGD. 
Solicitările de modificare a PIGD se referă la introducerea, în meniul de 
înregistrare a dosarelor contravenționale, a categoriei – demersurile biro-
urilor de probațiune.  O altă modificare solicitată de către angajații Jude-
cătoriei Florești se referă la prestabilirea numărului sălii de ședințe după 
utilizatorul care este logat în program, evitîndu-se în așa mod selectarea 
permanentă a sălii de ședințe la adăugarea unei noi ședințe în PIGD. 

Judecătoria Florești nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
în statele de personal, problemele de ordin tehnic fiind soluționate, în 
parte, de către CTS. Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei 
Florești de serviciile prestate de către CTS este la nivelul de 4 din 5. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Florești dispune de 3 săli de ședințe în care au fost instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 8 judecători. Şedințele de judecată care au 
loc în sălile de ședințe nu sunt înregistrate audio. Parțial, sunt înregistrate 
audio doar ședințele pe dosare penale și numai de către un singur judecă-
tor - președintele instanței. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de neutilizarea îndelungată a programului și necu-
noașterea funcționalității acestuia, motiv pentru care grefierii nou anga-
jați nu pot fi instruiți în utilizarea echipamentului și programului de înre-
gistrare audio. O altă problemă cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Florești ține de numărul insuficient de săli de ședințe.

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistra-
re audio, nu au fost înaintate solicitări din partea participanților la proces 
privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția înregistrării audio 
a ședințelor de judecată. 
 
Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Şedințele, nefiind înregistrate audio, 
înregistrările nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și 
corectitudinea procesului-verbal. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

7
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foto 7. Sala de ședințe renovată
foto 8. Mobilier în sala de ședințe 

nerenovată
foto 9. Spațiu pentru public
foto 10. Serverul instanței
foto 11. Scările din interiorul 

judecătoriei 
foto 12. WC pentru personalul 

instanței
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9

foto 13. Lucrător din cancelarie 
utilizînd PIGD

foto 14. Cancelaria Judecătoriei 
Florești

foto 15. Sală de ședințe
foto 16. Echipament de înregistrare 

audio a ședințelor de 
judecată
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II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI FLOReștI

Judecătoria Florești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pînă în iunie 2012 per-
sona responsabilă pentru administrarea paginii web a judecătoriei a fost specialistul coordonator relații cu publicul. 
Funcția dată a fost preluată, temporar, de către consilierul președintelui care nu dispune de suficient timp pentru 
administrarea și actualizarea permanentă a paginii web. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Florești și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Florești 

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, la Instrucțiunea 

cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel 
aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18 decembrie 2008, la deschiderea 
ultimei este generată o eroare

Organizare Nu conține 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 plasată pe 21.08.2012
Informații statistice Nu conține informație
Informații utile Nu conține informație

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

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecă-
toriei Florești este utilizat parțial. Unele meniuri, cum sunt, Organizare, Informații statistice și Informații utile nu 
conțin nici o informație. Meniul Serviciul relații cu publicul urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, 
culorii și stilului textului folosit. Pe pagina web a judecătoriei lipsește un meniu prevăzut pentru informația despre 
Posturile vacante.

 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Florești dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament identificate de reprezentanții instanței. 

Tabelul 3.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 9 19
Imprimante 13 15
Copiatoare 1 -
Aparat scaner și xerox - 8
Seturi de echipament înregistrare audio 3 5
Sisteme de aer condiționat 3 5
Mașină de francat - 1
Cîntar pentru plicuri - 1

Sursa: Judecătoria Florești

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Florești se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD și necunoașterii tuturor funcționalităților PIGD.

•	 Doar materialele dosarelor civile sunt scanate la Judecătoria Florești. 
•	 Angajații judecătoriei folosesc sistemul de înregistrare audio doar în cadrul unor ședințe de judecată 

pe dosare penale. Motivul pentru neutilizarea integrală a programului de înregistrare audio constă în 
insuficiența numărului sălilor de ședințe, precum și necunoașterea modului de funcționare a programului și 
echipamentului de înregistrare audio de către toți grefierii. 

•	 Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Florești sunt parțial plasate pe pagina web a judecătoriei.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Florești sunt necesare 19 computere, 15 imprimante, 8 aparate 

de scaner și xerox, 5 sisteme de aer condiționat, o mașină de francat și un cîntar pentru plicuri.
•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Florești este utilizat de către consilierul 

președintelui. Meniurile paginii web nu sunt completate integral cu informație de interes public. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați în domeniul PIGD și programul de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată.

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 
•	 Instituirea practicii de scanare a tuturor materialelor.  
•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de judecători care activează în cadrul 

judecătoriei. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin optimizarea procedurii de planificare a ședințelor 

de examinare a cauzelor. 
•	 Utilizarea integrală a programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Florești cu informație de interes public.
•	 Imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare în mod automat din PIGD.
•	 Plasarea tuturor hotărîrilor pe pagina web a instanței. 

Judecătoria Floreşti
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Florești este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese, că numărul total de dosa-
re parvenite la Judecătoria Florești a crescut din 2009 de la 3246 dosare la 
4577 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011 a scăzut de la 3062 dosare în anul 2009 
la 2968 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide, că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Florești s-a majorat de la 1073 
dosare în anul 2009 la 1202 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 932 dosare în anul 2009 la 
285 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Florești relevă o creștere a restanței de la 184 dosare restante în 2009 la 
1609 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Florești a scăzut de la 94,3% în 
anul 2009 la 64,8% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI fLOREȘTI
Judecătoria Floreşti
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Florești se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Florești se află la etajul 1. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru 
scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Florești utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Florești

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul de intrare a corespondenței

2.	 Registrul de ieșire a corespondenței
3.	 Registrele arhivarului, cu evidența dosarelor pe anii precedenți.

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
2.	 Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor în procedură în ordonanță
3.	 Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor civile
4.	 Registrul dosarelor expediate la instanțele superioare
5.	 Registrul de evidență a dosarelor civile repartizate și primite de judecători 

contra semnătura
6.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor penale
2.	 Registrul de evidență a dosarelor penale repartizate și primite de judecători 

contra semnătura
3.	 Registrul de evidență a demersurilor executorilor 
4.	 Registrul de evidență al cererilor de apel/recurs
5.	 Registrul de evidență al corpurilor delicte
6.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul indicilor alfabetici ai materialelor administrative 
2.	 Registrul de evidență a materialelor administrative repartizate
3.	 Registrul de evidență a demersurilor de înlocuire a măsurilor de pedeapsă
4.	 Registrul de evidență a contestațiilor împotriva proceselor-verbale întocmite de 

agenții constatatori
5.	 Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Florești

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,
Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor civile, Registrul 
de evidență a dosarelor civile repartizate și primite de 
judecători contra semnătura

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței, 
Registrul de evidență a dosarelor civile repartizate și 
primite de judecători contra semnătura

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,
Registrul indicilor alfabetici ai dosarelor civile, Registrul 
de evidență a dosarelor civile repartizate și primite de 
judecători contra semnătura

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile repartizate și 
primite de judecători contra semnătura

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Florești 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Florești este amplasată la etajul 1 al clădirii. Dimensiunea arhivei este insuficientă pentru 
stocarea dosarelor examinate. Cu toate acestea, arhiva este bine organizată și dosarele sunt aranjate pe rafturi 
după ani. O parte de dosare, în special cele recente, se păstrează în cancelarie. Arhiva nu dispune de un sistem de 
ventilare. Podeaua, pereții și tavanul din arhivă se surpă și necesită renovare. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

Judecătoria Floreşti
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Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Florești a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 41,0%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Florești a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 3,1%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Florești în pe-
rioada 2009-2011 s-a mărit cu 129 dosare, al dosarelor penale a 
scăzut cu 45 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 
647 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 1425 
dosare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 29,5%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-
rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Extinderea și renovarea spațiului pentru arhivă.
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă.

19

foto 17. Dosarele din arhivă
foto 18. Rafturi pentru păstrarea 

dosarelor

17

18

foto 19. Podea în arhivă 
foto 20. Dosarele din cancelarie 
foto 21. Inscripție pe ușa arhivei

21

20
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evaluare 

Judecătoria Florești dispune de 8 judecători. Numărul angajaților, cu 
excepția judecătorilor, constituie 27,5 unități de personal. 

În cadrul statelor de personal ale Judecătoriei Florești nu este prevăzută 
funcția de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane 
în cadrul instanței este realizat de către consilierul președintelui.

În cadrul Judecătoriei Florești activează un specialist coordonator pentru 
relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecăto-
rești în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a 
informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activi-
tății în condițiile legii. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea unui 
anunț pe site-ul instanței judecătorești și pe panoul de informații. Prin 
ordinul președintelui instanței judecătorești de formează comisia de con-
curs pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor vacante. Comisia 
de concurs este formată din 5 membri - președintele judecătoriei, consili-
erul, doi judecători și un consultant. Persoanelor candidate la funcția va-
cantă li se propune susținerea probei verbale. Se întocmește procesul-ver-
bal al ședinței de desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților 
pentru ocuparea funcției vacante la Judecătoria Florești. Membrii comi-
siei de concurs, reieșind din rezultatul notei finale de concurs obținute 
de candidați, decid admiterea candidatului/ candidaților pentru ocuparea 
funcției vacante, care a promovat concursul. Președintele instanței de ju-
decată emite ordinul de angajare / numire în funcție.

Judecătoria Florești dispune de fișe de post pentru personalul instanței. La 
angajare în funcție, persoana face cunoștință cu fișa de post și obligațiunile 
de serviciu. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Unități 
1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 5
4. Judecător de instrucție 1
5. Consilier al președintelui 1
6. Contabil-șef 1
7. Consultant 2
8. Grefier 8
9. Traducător 1
10. Şef cancelarie 1
11. Specialist coordonator 1
12. Specialist 2

13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1
15. Curier 0,5
16. Şofer 1
17. Paznic 3
18. Operator în sala cu cazane 1,5
19. Îngrijitor încăperi 2,5

Total 35,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Florești 

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplina-
re față de personalul judecătoriei se desfășoară cu respectarea legislației 
muncii. Personalul judecătoriei răspunde disciplinar în cazul abaterilor de 
la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportamentul care dău-
nează intereselor serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării 
sancțiunilor disciplinare, are loc întocmirea actului privind fapta constata-
tă cu luarea explicațiilor scrise de la persoana responsabilă. Președintele 
instanței emite ordinul de aplicare a sancțiunii disciplinare. Pe perioada 
ultimilor ani în cadrul Judecătoriei Florești au fost aplicate sancțiuni disci-
plinare sub formă de avertisment.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Florești au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM, sunt 
suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Ju-
decătoria Florești este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din 
publicațiile la care este abonată Judecătoria Florești pot fi menționate 
Monitorul oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Revista dreptul și 
Ziarul local „Drapelul”. 

Domeniile de interes pentru instruiri, invocate în cadrul vizitei, țin de 
instruirea grefierilor în întocmirea proceselor-verbale și a titlurilor exe-
cutorii, utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată, precum și instruirea consilierului președintelui în 
domeniul managementul resurselor umane, achizițiilor publice și a mana-
gementul instanței.

Concluzii 
 

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Florești este rea-

lizat de către consilierul președintelui.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 
•	 Necesitățile de instruire ale personalului sunt asigurate de instru-

irea continuă în cadrul INJ, precum și de publicațiile la care este 
abonată instanța.

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Florești, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Floreşti
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În cadrul Judecătoriei Florești nu este prevăzut un ghișeu de informații 
pentru public. Pe ușile judecătorilor există indicatoare clare cu numele 
judecătorilor, însă lipsește avertismentul privind interzicerea accesului în 
birouri. 

La intrarea în judecătorie există un panou de informații. Panoul prevede 
următoarea informație:

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Florești
-	 Informația privind amplasarea birourilor în cadrul instanței
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, întocmite manual în Word
-	 Reguli de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța 

judecătorească
-	 Poster cu descrierea procesului civil
-	 Informații privind taxa de stat
-	 Poster despre participanții la procesul civil
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incen-

diu
-	 Lista persoanelor aflate în căutare ca neplătitoare de pensie ali-

mentară, debitori de stat, condamnați și a persoanelor care au 
pierdut relațiile de rudenie 

-	 Lista avocaților cu sediul în or. Florești.
-	 Graficul de serviciu al judecătorilor Judecătoriei Florești în peri-

oada aprilie-mai-iunie 2012. 

Pe parcursul orelor de lucru ale Judecătoriei Florești părțile și alți 
participanți la proces se pot adresa la cancelaria judecătoriei pentru a pri-
mi copii de pe materialele dosarelor. În acest scop se depune o cerere la 
cancelarie. Cererile nu se transmit președintelui instanței pentru avizare.  
Sunt avizate doar cererile de eliberare a titlurilor executorii. Copiile de pe 
hotărîri se eliberează de cancelarie/arhivar, de regulă, în aceeași zi.

Concluzii 

•	 În cadrul Judecătoriei Florești nu există un ghișeu de informații 
pentru public.

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație de interes public.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu prevede aviza-
rea preliminară a președintelui instanței. 

•	 Pe ușile birourilor nu sunt avertismente care interzic accesul per-
soanelor neautorizate.

•	 Lipsesc indicatorii de direcționare a cetățenilor spre cancelarie/
arhivă/specialistul relații cu publicul/sălile de ședințe. 

Recomandări 

•	 Crearea la intrare în judecătorie a unui ghișeu de informații pen-
tru a facilita accesul publicului la informație.

•	 Instalarea mai multor indicatori de direcționare a cetățenilor spre 
sălile de ședințe, specialistul relații cu publicul, cancelarie și arhi-
vă.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor cu avertis-
mentul privind interzicerea accesului neautorizat în birouri.

•	 Imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare în mod automat 
din PIGD.

•	 Plasarea pe panoul de informații a unei informații mai ample, de 
interes public, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecă-
toriei Florești, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, modele de 
cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

24

foto 22. Panou de informații la intrare în judecătorie
foto 23. Inscripție pe ușa cancelariei 
foto 24. Informație pe panoul de informații
foto 25. Inscripție pe ușa biroului poliției judecătorești
foto 26. Ghișeu pentru cancelarie - nefuncțional 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Florești elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Florești este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Florești a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,5 milioane lei în 
anul 2010 la circa 2,1 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 51% față de anul 2010. 
Creșterea în cauză se datorează cheltuielilor de reparație efectuate 
de instanță. Cu 49% față de anul precedent s-au majorat și cheltuielile 
operaționale. În ce privește cheltuielile de personal, acestea au cunos-
cut o creștere cu 15%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o reducere de 
12% față de anul 2011. Reieșind din faptul că, cu excepția cheltuielilor de 
reparații, pentru toate categoriile de cheltuieli au fost planificate mijloace 
financiare în creștere, reducerea bugetului instanței a fost condiționată 
anume de diminuarea cu 89% a volumului de mijloace financiare destina-
te reparațiilor. Este necesar de menționat că bugetul instanței putea fi și 
mai mic dacă nu erau să fie planificate mijloace financiare pentru procu-
rarea unui automobil.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 131,8 mii lei la 196 mii 
lei (ceea ce constituie o creștere cu 49%), atunci în valori reale, ținînd cont 
de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o creștere de 
39%. Raportînd 196 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, acestea 
se echivalează cu circa 183,2 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile opera-
ționale în valori reale s-au majorat cu 51,4 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Florești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,212,619 1,396,215 15% 1,461,900 5%
Reparații 149,996 694,722 363% 76,700 -89%
Servicii comunale 63,800 75,658 19% 104,500 38%
Mijloace fixe 3,490 0 -100% 210,000 100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 131,785 195,985 49% 234,400 20%

Total 1,561,690 2,362,580 51% 2,087,500 -12%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Floreşti
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au fost 
direcționate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă (37%). 
Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 21% din 
totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, 
pentru acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 13% din totalul chel-
tuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a suportat unele modifi-
cări. Întîietatea a fost deținută de cheltuielile pentru procurarea rechizite-
lor de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc care au constitu-
it 31% din totalul cheltuielilor operaționale, fiind astfel în creștere cu 10% 
față de anul precedent. Pe de altă parte, ponderea cheltuielilor pentru 
plata serviciilor de telecomunicație și de poștă a înregistrat o diminuare 
cu 13% (24%). Ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport a rămas 
practic neschimbată, aceasta fiind de 14%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează. 

•	 27% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
diminuare cu 4% față de anul precedent;

•	 Cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă le revin 26%, fiind în creștere cu 2%;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, acestea au fost 
planificate în volum de 9% din totalul cheltuielilor operaționale, 
reducîndu-se cu 5% față de anul precedent.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011, comparativ cu anul 
2010, poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul 
că această creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În 
anul 2011 numărul de dosare examinate a constituit 2968, față de 3011 
examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem, că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 44 lei, pe cînd în anul 2011 – 66 lei (vezi Figura 9).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Florești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi 
explicată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același 
timp creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA FLOReștI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 66 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Florești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Florești a fost puțin peste costul mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

Judecătoria Floreşti
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Florești evidența contabilă se duce manual. Proba-
bil, din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Persoanele în cauză nu dispun de studii 
profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publi-
ce este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite 
cel puțin o dată la șase luni.

Concluzii

•	 În anul 2011 cheltuielile operaționale, atît în valori nominale, cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost puțin peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Florești a 
examinat mai puține dosare, utilizînd pentru aceasta mai multe 
mijloace financiare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea 
cheltuielilor operaționale nu este corelată cu numărul de dosare 
examinate.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare, 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic, etc.

Judecătoria Floreşti
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JUDECĂTORIA 
GLODENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Glodeni, amplasată în orașul Glodeni, deservește 57.761 
locuitori din cele 34 localități care fac parte din raionul Glodeni, con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecători 
de drept comun  și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 24,5 unități de personal. La Ju-
decătoria Glodeni nu există un specialist în resurse umane, manage-
mentul resurselor umane fiind realizat de către un consultant numit 
de președintele instanței. În instanță este desemnat un specialist 
relații cu publicul. La inițiativa președintelui se desfășoară instruiri 
interne ale angajaților judecătoriei în domeniile care prezintă inte-
res sau dificultate la o anumită etapă a activității judecătoriei.  

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Glodeni are suprafața de 861,50 
m2, este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1986, pro-
iectul fiind destinat inițial pentru bibliotecă publică. Clădirea este 
utilizată în calitate de sediu al judecătoriei din 1992, fiind situată în 
centrul orașului. Se planifică reparația etajului 1.

Angajații Judecătoriei Glodeni folosesc versiunea 3 a PIGD, care 
a fost instalată în octombrie 2011. Repartizarea fără luarea în 

or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare și Sfînt, 7

Data vizitei: 13 iunie 2012

considerație a gradelor de complexitate a dosarelor și viteza redusă 
de funcționare a PIGD au fost menționate ca fiind domenii proble-
matice ce țin de utilizarea PIGD. 

Judecătoria Glodeni dispune de 5 săli de ședințe. Angajații Judecă-
toriei Glodeni înregistrează audio toate ședințele care au loc în cele 
3 săli de ședință în care este instalat echipamentul de înregistrare 
audio. La sfîrșit de an consultantul înregistrează pe CD-uri toate do-
sarele înregistrate audio. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Glodeni continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Glodeni a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 42 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 51 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 91,2%.

În instanță există un panou de informații pentru cetățeni și 
participanții la proces, iar pe unele uși ale birourilor judecătorilor 
sunt instalate avertismentele cu privire la accesul interzis în biro-
urile judecătorilor. Pe ușile sălilor de ședințe sunt instalate plăci cu 
informația despre înregistrarea audio a ședințelor de judecată.

Pagina web a Judecătoriei Glodeni este actualizată periodic. Toa-
te meniurile sunt completate cu informație de interes public. 
Informația plasată este bine sistematizată. Pe pagina web a fost in-
stalat un website counter, care permite vizualizarea numărului de 
vizitatori și statistica țărilor de unde a fost accesat site-ul instanței 
de judecată.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3  Finisajul pereților exteriori este în stare satisfăcătoare și necesită curățare.
 

Alimentare cu apă 1 Instanța este conectată la sistemul central de aprovizionare cu apă. Sursa alternativă 
de alimentare cu apă este fîntîna, în care este instalată o pompă. 

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică  a fost schimbată integral în 2009 - 2010. 

Sistem de canalizare 1 Instanța este conectată la sistemul centralizat de canalizare. 

Sistem de încălzire 2 Încălzire autonomă cu gaz natural. Recent au fost instalate cazane de încălzire noi. 
Sistemul funcționează bine. Țevile și caloriferele sunt cele instalate la construcție. Se 
planifică schimbarea acestora. 

Sistem anti-incendiu - Nu există 

Acoperiș 2 Structura acoperișului este solidă. Acoperișul este acoperit integral cu tiglă metalică.

Interior 3 Reparație efectuată la etajul 2 al clădirii. Se planifică reparația interiorului de la 
etajul  1. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei
foto 2. Spațiu public
foto 3. Sistemul de iluminare

2

3

foto 4. Sala de ședințe
foto 5. Sistemul de încălzire
foto 6. Acoperisul

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Glodeni în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Glodeni are o suprafață de 861,50 m², 2 etaje și un 
subsol. Sunt 10 spații de oficiu, 2 spații publice și 5 săli de ședințe. 

Securitatea Judecătoriei Glodeni este asigurată de poliția judiciară și de 
trei unități de paznici, care asigură paza clădirii pe timp de noapte. 

Fațada clădirii este în stare satisfăcătoare. În scopul conservării energiei 
termice, se planifică învelirea pereților și aplicarea tencuielii. De aseme-
nea, se planifică reconstrucția scărilor de la intrarea în clădire. 

Sistemul de încălzire este în stare bună. Au fost procurate cazane noi, fiind 
păstrate, în calitate de rezervă, cazanele vechi. Țevile de încălzire și calori-
ferele sunt cele inițiale. 

Subsolul este împărțit în două spații cu acces separat. În încăperea cu ac-
ces intern de pe scări se păstrează dosarele din arhivă ale judecătoriei. 
Încăperea are ferestre mici și a fost renovată în anul 2008, fiind într-o stare 
bună. Celălalt spațiu al subsolului este utilizat pentru păstrarea materia-
lelor vechi de construcție. În general, spațiu este uscat și curat. Aici este 
planificată construcția a două celule pentru deținuți.

Etajul 1 al clădirii necesită reparație, aceasta fiind planificată pentru anul 
2012. Două birouri de la etajul 1 sunt ocupate de serviciul probațiune, care 
urmează să le elibereze pînă la finele lunii iunie 2012. Eliberarea acestor 
două birouri constituie motiv pentru tergiversarea lucrărilor de reparație. 
Ușile interioare sunt de lemn, fiind într-o stare relativ bună. Unele uși tre-
buie înlocuite imediat ce vor fi disponibile mijloacele bănești destinate 
renovării. 

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați, precum și sălile de 
ședințe, au fost renovate în 2009 -2010 și se află într-o stare bună. Lucră-
rile de renovare au inclus reparația finisajelor pereților, înlocuirea tavane-
lor, podelii, a corpurilor de iluminat. A fost procurat mobilier nou.

Serverul este instalat într-o încăpere separată echipată cu sistem de aer 
condiționat. Pentru a asigura funcționarea adecvată a serverului este ne-
cesar un stabilizator de energie electrică. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Glodeni nu a fost proiectat inițial pen-
tru activitatea unei instanțe de judecată. Cu toate acestea, spațiile sunt 
organizate prin identificarea celei mai bune soluții în limitele structurale 
existente.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 3 priorități în lucrările de reparație capitală. Două au fost realizate 
parțial, ultima fiind planificată spre realizare pînă la identificarea surselor 
financiare suplimentare. 

Tabel 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Repararea acoperișului Realizat 
Renovarea interiorului clădirii și reconfigurarea 
spațiilor, inclusiv schimbarea cancelariei și crearea 
unei recepții la primul etaj

 Realizat parțial 

Dotarea cu aer condiționat a încăperii serverului 
rețelei locale (LAN)

Realizat 

Reparația țevilor de încălzire și a caloriferelor  Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

Figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Glodeni a fost realizat un  
volum semnificativ de lucrări de renovare.

•	 Unele dintre lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și 
prioritățile enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii 
2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 50% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate, 25% - au fost realizate parțial și alte 25% din 
recomandări sunt planificate pentru realizare. 

Recomandări 

•	 Crearea unui ghișeu unic de informare a cetățenilor. 
•	 Crearea celulelor pentru deținuți. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Reparația încăperilor de la etajul 1.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Crearea spațiilor pentru avocați pentru a face cunoștință cu do-

sarele. 
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat de la etajul 1.

7 10

foto 7. Spațiu public
foto 8. Sala de ședințe
foto 9. Intrarea din spate
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foto 10. Server 
foto 11. Cazangeria

11
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Glodeni utilizează PIGD din anul 2009. În octombrie 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD, care cuprinde modulul 
de raportare statistică electronică și unele modificări condiționate de pro-
gramarea modulului dat.

S-a constatat, că angajații Judecătoriei Glodeni nu folosesc modulul de 
raportare statistică din motivul, că nu cunosc cum să genereze rapoarte 
statistice electronice. Alte probleme care au fost menționate țin de gene-
rarea de erori în PIGD,  repartizarea dosarelor fără a fi luate în considerație 
gradele de complexitate ale dosarelor si viteza redusă de funcționare a 
PIGD. 

Pentru a fi posibilă accesarea dosarului electronic, este necesară scanarea 
documentelor din dosar. La Judecătoria Glodeni documentele din dosar se 
scanează. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în 
felul următor: dosarele civile în întregime, dosarele penale – doar rechizi-
toriul și dosarele contravenționale sunt scanate în întregime.

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile din PIGD sunt com-
pletate, informația despre cererile de apel/recurs și procedura de execu-
tare nefiind înregistrată în PIGD. 

La Judecătoria Glodeni nu este un specialist în tehnologii informaționale. 
Toate probleme de ordin tehnic sunt aduse la cunoștința angajaților CTS. 
Gradul general de satisfacție a colaboratorilor Judecătoriei Glodeni de ser-
viciile prestate de CTS este la nivelul de 1 din 5.

Tabel 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Glodeni

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a 

dosarelor, dar și după gradul de complexitate a dosarelor
2. Mărirea vitezei de lucru cu PIGD

Sursa:  Angajații judecătoriei Glodeni

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Glodenii dispune de 5 săli de ședințe, în care sunt instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată.  Unica problema cu care se confruntă angajații Judecătoriei Glo-
deni în utilizarea programului de înregistrare audio o constituie lipsa a 
două seturi de echipament de înregistrare audio în două săli de ședințe. 
La sfîrșit de an, toate înregistrările audio sunt salvate pe CD-uri.  

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. Toate înregistrările audio sunt folosite de grefieri pentru 
a asigura plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Glodeni țin de  viteza redusă de salvare a înregistrării efectuate. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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foto 12. Specialiștii din cancelaria 
judecătoriei Glodeni  
utilizînd  PIGD

foto 13. PIGD  în arhivă
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13

foto 14. Inscripție pe ușa unei săli  
de ședințe

foto 15. Sistem de înregistrare audio
foto 16. Sistem de înregistrare audio
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI gLODenI 

Judecătoria Glodeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se ac-
tualizează 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 3. 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
-	 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 performanțelor profesionale ale 

funcționarilor 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/

Reieșind din informația prezentată 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, Co-
municate 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. 
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Glodeni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 17 5
Imprimante 16 5
Scanere 1 1
Fax 2 1
Seturi de înregistrare audio 3 2
UPS 13 8
Sistem de înregistrare video - 1
Dispozitiv optic (DVD rewriter) 1 -
Generator sau stabilizator de energie electrică pentru server - 1

Sursa: Judecătoria Glodeni

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Glodeni se confruntă cu problema repartizării care nu 
ia în considerație gradele de complexitate a dosarelor, viteza redusă de funcționare a PIGD și cunoașterea 
insuficientă a tuturor opțiunilor din versiunea 3 a PIGD. 

•	 Meniurile din PIGD, care țin de înregistrarea cererilor de apel/recurs și a procedurii de executare, de regulă, 
nu sunt completate. 

•	 Angajații Judecătoriei Glodeni folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată 
desfășurate în cele trei săli de ședințe în care este instalat programul și echipamentul de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată.  

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Glodeni sunt necesare 5 computere, 5 imprimante, 1 scaner, 
1 fax, 2 seturi de echipament de înregistrare audio, 8 UPS, 1 sistem de înregistrare video și un generator/
stabilizator de energie electrică. 

•	 Judecătoria Glodeni utilizează sistemul de management al conținutului a paginii web. Toate meniurile sunt 
completate cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Glodeni. Textul plasat în unele 
meniuri trebuie reformatat în vederea asigurării uniformității designului și fontului folosit pe pagina web. 

Recomandări 

•	 Completarea tuturor meniurilor din PIGD cu informație despre dosar. 
•	 Procurarea a 2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de judecată pentru 2 săli 

de ședințe.
•	 Utilizarea echipamentului și programului de înregistrare audio în cele 2 săli de ședințe. 
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3. 
•	 Actualizarea continuă a paginii web prin plasarea informației actuale și ștergerea celei învechite. 
•	 Uniformizarea designului și fontului textului folosit pe pagina web. 

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

Judecătoria glodeni
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Glodeni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de 
dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția 
ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese, că numărul total de dosa-
re parvenite la Judecătoria Glodeni a crescut din 2009 de la 1799 dosare 
la 1841 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosare 
examinate în perioada 2009-2011 a scăzut de la 1730 dosare în anul 2009 
la 1679 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Glodeni s-a majorat de la 679 
dosare în anul 2009 la 886 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 520 dosare în anul 2009 la 95 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecătoria 
Glodeni relevă o creștere a restanței de la 69 dosare restante în 2009 la 
162 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Glodeni a scăzut de la 96,2% în 
anul 2009 la 91,2% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI GLODENI
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Glodeni se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lu-
crări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Glodeni se află la etajul 1. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea 
documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Glodeni utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Glodeni

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul de evidență a corespondenței de intrare

2. Registrul de evidență a corespondenței de ieșire
1. Registrul de evidență al materialelor cu privire la executarea în RM a comisiilor 

rogatorii cerute de organele din străinătate
2. Registrul dosarelor transmise judecătorilor spre cunoștință 
3. Registrul de evidență a dosarelor eliberate pentru cunoștință avocaților, 

procurorilor, reprezentanților și altor personae-părți pe dosar
4. Registrul de evidență al cauzelor civile și penale transmise judecătorilor pentru 

examinarea declarațiilor de abținere
5. Registrul de înregistrare a cererilor privind accesul la informație
6. Registrul de evidență al fotocopiilor și CD-urilor eliberate
7. Fișele de evidență și control a petițiilor 
8. Registrul de transmitere a dosarului examinat în cancelarie 
9. Registrul de evidență al dosarelor transmise prin curier
10. Registrul de evidență al corespondenței recomandate
11. Registrul de evidență al corespondenței simple

Civil 1. Registrul de evidență al apelurilor depuse împotriva hotărîrilor judecătorești
2. Registrul de înregistrare a dosarelor civile transmise instanțelor ierarhic 

superioare
3. Registrul nr. 27 (strămutarea documentului executoriu, cereri de recuzare a  

executorului judecătoresc, refuzul de a primi titlul executoriu, amînarea actelor 
de executare, etc.)

4. Registrul nr. 26 de evidență a cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter 
civil pe perioada anului 2012

5. Registrul alfabetic al cauzelor în contencios administrativ
6. Registrul alfabetic al cauzelor civile
7. Registrul de evidență a cauzelor transmise judecătorilor pentru judecare

Penal 1. Registrul de evidență a Cauzelor penale transmise judecătorilor pentru judecare 
2. Registrul alfabetic al cauzelor penale
3. Registrul de evidență a dosarelor penale transmise instanțelor ierarhic superioare 
4. Registrul privind evidență a persoanelor date în căutare 
5. Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărărilor 

judecătorești
6. Registrul de evidență a materialelor privind încuviințarea spitalizării forțate
7. Registrul de evidență a materialelor privind încuviințarea examenului psihiatric 

sau spitalizării forțate în staționarul de psihiatrie 
8. Registrul de evidență a procedurilor generale de executare
9. Registrul de evidență al corpurilor delicte

Contravențional 1. Registrul de evidență a materialelor administrative

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Glodeni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor  Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Re-
gistrul alfabetic al cauzelor civile, Registrul de evidență a 
cauzelor transmise judecătorilor pentru judecare

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Regis-
trul de evidență a cauzelor transmise judecătorilor pen-
tru judecare

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile

Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Re-
gistrul alfabetic al cauzelor civile, Registrul de evidență a 
cauzelor transmise judecătorilor pentru judecare

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor transmise judecătorilor 
pentru judecare

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Glodeni 
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Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Glodeni este amplasată la subsolul clădirii. Încăperea 
pentru păstrarea dosarelor în arhivă are o dimensiune suficientă pentru 
stocarea dosarelor examinate la Judecătoria Glodeni. Arhiva este organi-
zată eficient, dosarele fiind aranjate după ani pe rafturi din metal. Încăpe-
rea arhivei are sistem de ventilare. Intrarea în arhivă este restricționată. 
Arhivarul dispune de un calculator cu acces la PIGD.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Glodeni a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 2,3%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Glodeni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 2,9%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Glodeni în pe-
rioada 2009-2011 s-a majorat cu 207 dosare, al dosarelor penale 
a crescut cu 11 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 425 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  93 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,0%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiştii din cancelarie 
depăşeşte numărul prevăzut în Instrucţiune.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-
rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în 
versiunea 3 a PIGD. 

foto 17. Arhiva
foto 18. Arhiva
foto 19. Cancelaria
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Judecătoria Glodeni dispune de 5 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 
24,5 unități de personal.

La judecătoria Glodeni nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane este realizat de către președintele judecătoriei 
și un consultant desemnat de către președinte. Consultantul este respon-
sabil pentru completarea carnetelor de muncă ale angajaților instanței. 

Judecătoria Glodeni dispune de un specialist coordonator  relații cu pu-
blicul, care este responsabil pentru asigurarea transparenței actului de 
justiție și pentru îmbunătățirea dialogului între societatea civilă și justiție. 

La Judecătoria Glodeni a fost, de asemenea, desemnată o persoană res-
ponsabilă pentru relațiile cu mass-media, împuternicită să furnizeze infor-
mații reprezentanților mass-media și publicului în limitele cadrului stabilit 
de lege, prin afișarea informației relevante în spații destinate acestui scop, 
la sediul judecătoriei sau în mijloacele de informare în masă, în publicații 
proprii, precum și pe pagina web proprie. 

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț atît în Monito-
rul Oficial cît și pe site-ul instanței. Candidații sunt supuși unei testări în baza 
biletelor compuse din trei întrebări, dintre care două sunt teoretice și una 
practică. Rezultatele sunt revizuite de o comisie de angajare . În dependență 
de rezultate, persoana este angajată prin ordinul președintelui instanței.

Judecătoria Glodeni dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, contabil-șef, șef cancelarie, specialist relații cu publicul, 
grefier, translator, specialist cancelarie, administrator clădire, șofer, curier 
și îngrijitor de încăperi.5

Tabelul 7. Schema de încadrare a personalului Judecătoriei Glodeni

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent5

1. Judecător 4
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 1
6. Consultant (pedagog) 0 
7. Şef cancelarie 1 
8. Specialist 1
9. Grefier 6

10. Translator 2
11. Specialist coordonator 1
12. Şef arhivă 1
13. Paznic 3
14. Şofer 1
15. Îngrijitor de încăperi 3
16. Curier 1
17. Operator de cazane 1,5

TOTAL 29,5
Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Glodeni

5 Locuri vacante la Judecătoria Glodeni  nu sunt.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ. În 2011 toți judecătorii din cadrul Judecă-
toriei Glodeni au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe 
an. Judecătorii care au discutat cu echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt su-
ficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Pentru 
căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza de date legislativă 
de pe pagina web a Ministerului Justiției. Din publicațiile la care este abo-
nată Judecătoria Glodeni pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul 
CSJ, Dicționar ilustrativ al limbii române, Cîmpia Glodeni.  

Consultantul de la Judecătoria Glodeni dispune de lista cu solicitări de in-
struire primite de la angajații Judecătoriei Glodeni. Printre subiectele de 
instruire pot fi menționate următoarele (vezi Tabelul. 8). 

IV. RESURSE UMANE 
Tabelul 8. Lista subiectelor de instruire pentru angajații Judecătoriei Glodeni

Categoria de personal care necesită instruire Subiectele de instruire
Grefieri Întocmirea proceselor-verbale în cauze economice

Întocmirea proceselor-verbale în cauze penale cu acord de recunoaștere a vinovăției
Întocmirea proceselor-verbale în cauze penale cu mai mulți inculpați, unde în privința unuia din ei se 
încetează cauza în legătura cu împăcarea părților
Întocmirea proceselor-verbale în cauze civile în lipsa ambelor părți
Întocmirea proceselor-verbale în cauze civile în cazul cînd este cerere de la reclamant de a se examina 
cauza în lipsa sa
Întocmirea proceselor-verbale în cauze contravenționale 
Aplicarea Instrucțiunii

Şef arhivă Procedura de nimicire a dosarelor
Consultant Gestionarea personalului din administrația publică: aspecte juridice

Perfectarea Dosarelor personale, carnetelor de muncă
Pagina web a instanței. Care informații trebuie să conțină. Practica altor state
Motivarea personalului. Activități de motivare a personalului. Comunicarea organizațională și 
interpersonală. Managementul conflictelor. Aspecte psihologice în lucrul cu personalul
Achiziții publice: prevederi legale și practici de lucru

Colaboratorii cancelariei Aplicarea Instrucțiunii
Şef cancelarie Întocmirea dărilor de seamă

Achiziții publice: prevederi legale și practici de lucru
Colaboratorii cancelariei cu studii pedagogice Rolul pedagogului în ședința de judecată, drepturi și obligații
Traducători Traducerea simultană în ședința de judecată
Contabil Achiziții publice: prevederi legale și practici de lucru
Specialist coordonator pentru serviciul relații 
cu publicul

Conceptul de relații publice, metode și practici de organizare a activității de relații publice, gestionarea și 
analiza eficienței acesteia
Informația publică. Legea privind accesul la informație Protecția datelor cu caracter personal Accesul 
publicului la dosare
Mecanisme de formare și promovare a imaginii instanței judecătorești. Strategii și planuri de comunicare. 
Practica altor state în domeniu

Sursa: Consultantul Judecătoriei Glodeni

Concluzii 
 

•	 Judecătoria Glodeni nu dispune de un specialist resurse umane. 
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Glodeni este rea-

lizat de către președintele judecătoriei și  consultant. 
•	 Judecătoria dispune de specialist coordonator relații cu publi-

cul. De asemenea, a fost numită persoana responsabilă pentru 
relațiile cu mass-media. 

•	 La Judecătoria Glodeni este organizat eficient procesul de colec-
tare și gestionare a informației despre domeniile de instruire care 
prezintă interes pentru colaboratorii instanței. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia sau 
instruirea consultantului în domeniile ce țin de aspectele juridice 
ale gestionării personalului din administrația publică și procedura 
de perfectare a dosarelor personale și a carnetelor de muncă.

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-
boratorilor Judecătoriei Glodeni, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 
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La Judecătoria Glodeni lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu pu-
blicul se află la etajul 1. Cu toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar 
direcționa publicul spre biroul respectiv, nu este clar cum sa găsești bi-
roul dat. La intrarea în instanță lipsesc orice indicatoare de direcționare 
a cetățenilor spre cancelarie sau arhivă, cu excepția plăcilor fixate pe uși. 
Pe unele uși ale judecătorilor există indicatoare clare cu avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Glodeni.
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare.
-	 Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa 

judecătorească.
-	 Ordin pentru interzicerea accesului părților și reprezentanților 

acestora în birourile judecătorilor în afara ședințelor de judecată.
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incen-

diu.
-	 Convenția CEDO pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale ale omului.
-	 Declarația  cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/

martori ai infracțiunilor/contravențiilor (CSM, MJ, MAI - părți 
semnatare).

-	 Campania Națională  - Tu poți opri corupția
-	 Drepturile și obligațiile persoanei acuzate.
-	 Urmărirea și judecarea cauzelor penale.
-	 Informații privind taxa de stat

Participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Glodeni pen-
tru a primi copii de pe actele din dosar. În acest scop se depune o cerere 
la cancelarie. Doar cererile pentru eliberarea copiilor de hotărîri care ur-
mează a fi apostilate, sunt avizate de către președinte. 

Concluzii 

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie, arhivă și sălile de ședințe. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să 
se orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Glodeni se află la etajul 1 al clădirii. Proce-
dura de eliberare a copiilor de pe hotărîri, de regulă, nu necesită 
avizarea președintelui instanței. 

Recomandări 

•	 Crearea unui ghișeu unic de informații și primire/eliberare a do-
cumentelor.

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu pu-
blicul, cancelarie, arhivă și sălile de ședințe.

•	 Simplificarea procedurii de eliberarea a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 20. Panoul de informații
foto 21. Inscripția pe ușa unui judecător
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Glodeni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Glodeni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Glodeni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,3 milioane lei în 
anul 2010 la circa 1,8 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 36% față de anul 2010. 
Creșterea în cauză se datorează cheltuielilor de reparații efectuate de 
instanță (reparații capitale). Cu 49% față de anul precedent s-au majorat 
și cheltuielile operaționale. În ce privește cheltuielile de personal, acestea 
au cunoscut o creștere cu 9%.

6  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat la nivelul anului 2011. 
Sub aspect structural, se merită de menționat că instanța a beneficiat de 
mijloace financiare pentru procurarea unui automobil. La fel, o creștere 
simțitoare (58%) o au mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor pentru serviciilor comunale. Majorarea acestora se datorează re-
ducerii volumului de finanțare pentru reparații (85%) și a cheltuielilor 
operaționale (5%).

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 178 mii lei la 265,2 mii 
lei (ceea ce constituie o creștere cu 49%), atunci în valori reale, ținînd cont 
de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au înregistrat o creștere de 
39%. Raportînd 265,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, aces-
tea se echivalează cu circa 247,9 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au majorat cu circa 70 mii lei (vezi Figura.7).

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 9. Structura bugetului Judecătoriei Glodeni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 898,700 975,870 9% 1,136,600 16%
Reparații 48,900 439,948 800% 67,300 -85%
Servicii comunale 97,798 90,221 -8% 142,600 58%
Mijloace fixe 105,200 38,337 -64% 210,000 448%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 178,010 265,219 49% 250,900 -5%

Total 1,328,608 1,809,595 36% 1,807,400 0%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au fost 
direcționate pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și 
obiectelor de uz gospodăresc (28%). Volumul mijloacelor financiare uti-
lizate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă au constituit 
26% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de trans-
port, pentru acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 18% din totalul 
cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. Ast-
fel, ponderea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, ma-
terialelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit jumătate din tota-
lul cheltuielilor operaționale, fiind astfel în creștere cu 22% față de anul 
precedent. Pe de altă parte ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor 
de telecomunicație și de poștă a înregistrat o diminuare cu 6%. Ponde-
rea cheltuielilor pentru servicii de transport a rămas practic neschimbată, 
aceasta fiind de 19%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează. 

•	 33% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
diminuare cu 17 puncte procentuale față de anul precedent;

•	 Cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă le va reveni 26%, fiind în creștere cu 6%;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, acestea au fost 
planificate în volum de 21% din totalul cheltuielilor operaționale, 
majorîndu-se cu 2% față de anul precedent.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011, comparativ cu anul 
2010, poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul 
că această creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În 
anul 2011, numărul de dosare examinate a constituit 1679 față de 1725 
examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 103 lei, pe cînd în anul 2011 – 158 lei (vezi Figura 9).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Glodeni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA gLODenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 158 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat, că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță (vezi Figura 10).

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Glodeni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Glodeni a fost superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Glodeni evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Persoanele în cauză nu dispun de studii 
profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publi-
ce este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite 
cel puțin o dată la șase luni.

Concluzii

•	 În anul 2011 cheltuielile operaționale, atît în valori nominale, cît și 
valori reale, au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Glodeni a 
examinat mai puține dosare utilizînd pentru aceasta mai multe 
mijloace financiare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea 
cheltuielilor operaționale nu este corelată cu numărul de dosare 
examinate.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare, 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic, etc.

Judecătoria glodeni
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JUDECĂTORIA 
hÎNCEȘTI 

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Hîncești, amplasată în orașul Hîncești, deservește 
119.400 locuitori din cele 63 localități care fac parte din raionul 
Hîncești conform Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 8 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților 
judecătoriei Hîncești, cu excepția judecătorilor, constituie 22,5 
unități de personal. La Judecătoria Hîncești nu există un specialist în 
resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte, vice-președinte și consilierul președintelui. Specialistul 
relații cu publicul cumulează funcția de consilier al președintelui și 
grefier. La inițiativa președintelui se desfășoară instruiri interne ale 
angajaților judecătoriei în domeniile care prezintă interes sau difi-
cultate la o anumită etapă a activității judecătoriei.  

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist 
în procurări. Deși mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale în valori nominale s-au majorat, în valori reale 
acestea au fost în diminuare. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent și a fost mai 
mare față de nivelul costului mediu ponderat al dosarului examinat 
la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI). 

Clădirea în care se află Judecătoria Hîncești are suprafața de 1443.2 
m2, este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 1979, pro-
iectul fiind destinat construcției unei judecătorii. Fațada clădirii, 
acoperișul, apeductul, sistemul de canalizare și arhiva au fost reno-
vate. Judecătoria dispune de surse financiare pentru a finaliza, în 
2012, înlocuirea sistemului de încălzire, a rețelei electrice și transfe-
rarea  cancelariei de la etajul 2 la etajul 1. 

Angajații Judecătoriei Hîncești folosesc versiunea 3 a PIGD, care a 
fost instalată în octombrie 2011. Repartizarea inechitabilă a dosare-

or. Hîncești, str. Chișinăului, 7

Data vizitei: 07 mai 2012

lor, nerepartizarea dosarelor judecătorului de instrucție prin PIGD, 
dar și cunoașterea insuficientă a opțiunilor noi existente în versi-
unea 3 a PIGD au fost menționate de către angajații Judecătoriei 
Hîncești drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Hîncești înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 4 săli de ședință în care este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio, cu excepția cazurilor cînd echipamentul se 
defectează. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu 
este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de judecată, 
dat fiind numărul de 4 săli la 6 judecători care la moment activează 
în judecătorie. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept motive pentru neînregistrarea tuturor 
ședințelor de judecată. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Hîncești continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Hîncești a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu  858 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 1205 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 85,4%. 

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor și avertismentul 
că accesul în birourile judecătorilor este interzis. 

Judecătoria Hîncești actualizează periodic pagina web a instanței, 
toate meniurile fiind completate cu informație de interes public. 
Informația plasată este însoțită, în majoritatea cazurilor, de poze, 
ilustrații, scheme. Cu toate acestea, uneori lipsește coerența între 
denumirea meniului și conținutul materialului plasat sau informația 
se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Fațada exterioară a fost recent reparată 

Alimentare cu apă 1 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul de alimentare 
cu apă pe ore. A fost construită o fîntînă care asigură furnizarea continuă a apei. 

Alimentare cu energie electrică 3 Lucrările de înlocuire a rețelelor electrice erau în curs de executare. 

Sistem de canalizare 1 Sistem centralizat de canalizare. 

Sistem de încălzire 3 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Este planificată reparația sistemului de 
încălzire. 

Sistem anti-incendiu - Nu există 

Acoperiș 1 Structura acoperișului este solidă, acesta fiind reparat recent. 

Interior 3 Nu toate spațiile au fost renovate. Unele birouri, în special cele de la etajul 2 al 
clădirii, necesită reparații capitale. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei
foto 2. Spațiu public 
foto 3. Renovarea rețelei electrice

2

3

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Renovarea rețelei electrice 
foto 6. Veceuri renovate 

6

5

Judecătoria hînceşti
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Hîncești în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Hîncești are o suprafață de 1443,2 m², 2 etaje și un 
subsol. Sunt  23 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Hîncești beneficiază de serviciile pazei de stat și astfel, unitățile 
pentru paznicii de noapte au fost lichidate. Din anul 2005, instanța de ju-
decată beneficiază de serviciile poliției judiciare. 

În anul 2007 clădirea era într-o stare dezastruoasă. Canalizarea și apeduc-
tul nu funcționau. Arhiva nu exista, dosarele nefiind arhivate și fiind păs-
trate haotic în subsolul instituției. Ulterior, în asemenea condiții de stoca-
re neglijentă a dosarelor, un număr considerabil al acestora, care atinge 
cifra de cîteva sute, a fost pierdut. 

La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare și ape-
duct reparat, însă subsolul este deseori supus inundațiilor. Pentru a asigu-
ra ventilarea adecvată a subsolului se recomandă instalarea unui sistem 
de ventilare. Arhiva este împărțită în 2 încăperi, este bine aranjată, secu-
ritatea acesteia fiind asigurată de paza de stat. Au fost întreprinse lucrări 
de reparație a fațadei exterioare. Acoperișul a fost, de asemenea reparat. 
Înlocuirea integrală a rețelei electrice se află la etapa de executare.    

Spațiul funcțional al Judecătoriei Hîncești este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că nu există o intrare se-
parată pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia. 
La moment, deținuții sunt aduși în sala de judecată prin coridorul public. 
Instituția dispune de 4 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 6 
judecători. A patra sală de ședințe a fost construită recent din mijloacele 
bănești alocate din bugetul de stat. În sala de ședințe nouă este instalat 
un sistem de înregistrare video conectat la camera de audiere a minorilor, 
care este alăturată sălii. La Judecătoria Hîncești au fost eliberate spațiile 
ocupate pînă nu demult de executorii judecătorești. 

Judecătoria Hîncești dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia, 
pînă la finele anului 2012, cancelaria urmează a fi mutată la etajul 1 și 
va fi creată încă o sală de ședințe. Totodată, instanța necesită extindere, 
dată fiind creșterea preconizată a numărului de angajați (odată cu institu-
irea funcției de referent), necesitatea de a crea o intrare separată pentru 
deținuți și un spațiu pentru aceștia și încă 2 săli de ședințe. De asemenea, 
este planificată extinderea arhivei. 

La data efectuării vizitei la Judecătoria Hîncești se executau lucrările de re-
novare a rețelelor electrice. Rețeaua electrică va fi înlocuită pînă la finele 
anului 2012 din banii disponibili în bugetul instanței. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare nesatisfăcătoare, cu excepția 
celor 6 birouri la etajul 1, unde au fost deja reparați pereții și instalate 

tavanele suspendate. În luna iunie 2012 au fost începute lucrările de 
reparație a podelelor de la etajul 1.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate 
în 2007 și se află într-o stare bună. Totuși, linoleumul a fost așezat pe o 
suprafață de suport neadecvată sau nepregătită pentru această operație, 
din care cauză a început să se deterioreze. Cele două veceuri pentru 
angajați de lîngă camerele de deliberare se află în stare acceptabilă. Toate 
celelalte încăperi de la etajul 2 necesită lucrări de reparație. Finisajul inte-
rioarelor sălilor de ședințe, de asemenea, urmează a fi renovat. 

Sistemul de încălzire este vechi, țevile și caloriferele urmează a fi înlocuite. 

Sistemul de alarmă vechi a fost înlocuit cu unul nou și acum, Judecăto-
ria Hîncești beneficiază de serviciile pazei de stat. În 2009, 3 birouri ale 
judecătorilor și spațiul pentru server au fost echipate cu sisteme de aer 
condiționat.

Corpurile de iluminat au rămas cele inițiale de la darea clădirii în exploatare. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 8 priorități în lucrările de reparație capitală. 6 din aceste 8 recoman-
dări au fost deja realizate, una a fost realizată parțial, ultima fiind planifi-
cată spre realizare pînă la finele anului 2012. 

Tabel 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare – anul 
2012

Repararea acoperișului Realizat 
Transferarea executorilor judecătorești într-
o clădire adecvată 

Realizat 

Reconfigurarea în scopul creării unei noi săli 
de ședințe 

Realizat 

Schimbarea locului cancelariei la primul etaj Planificat 
Renovarea tuturor încăperilor de la primul 
etaj și a celor ce necesită renovare la etajul 
doi 

La etajul 1 au fost renovate 
6 birouri, la etajul 2 nu au 
fost efectuate lucrări de 
reparație 

Renovarea rețelei de alimentare cu energie 
electrică 

Realizat parțial

Instalarea sistemului de aer condiționat în 
spațiul pentru server

Realizat 

Reparația exteriorului clădirii, inclusiv a 
scărilor de la intrarea principală 

Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Hîncești a fost realizat un 
număr substanțial de lucrări de renovare recomandate în Raportul 
privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Unele încăperi din clădirea Judecătoriei Hîncești necesită lucrări 
de reparație capitală.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 75% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, 13% - au fost realizate. parțial, și 12% din 
recomandări sunt planificate. 

Recomandări 

•	 Mutarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu unic de in-
formare a cetățenilor. 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere.

foto 7. Cameră de audiere a martorilor minori 
foto 8. Sala de ședințe nouă cu sistem de înregistrare video
foto 9. Proiect de renovare a judecătoriei 

7 9

8
•	 Instalarea sistemelor de 

detectare a incendiilor.
•	 Reparația sălilor de 

ședință de la etajul 2.
•	 Înlocuirea sistemului de 

încălzire.
•	 Înlocuirea corpurilor de 

iluminat. 

Judecătoria hînceşti
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Hîncești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În octombrie 2011 în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD, care 
cuprinde modulul de raportare statistică electronică și unele modificări 
condiționate de programarea modulului dat.

S-a constatat ca angajații Judecătoriei Hîncești nu folosesc modulul de 
raportare statistică din motivul că nu cunosc cum să-l folosească pen-
tru a genera rapoarte statistice electronice. Alte probleme care au fost 
menționate țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de 
erori și repartizarea inechitabilă a dosarelor. Mai mult, PIGD nu reparti-
zează dosarele judecătorului de instrucție. 

La Judecătoria Hîncești documentele din dosar se scanează. După înre-
gistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: do-
sarele civile în întregime, dosarele penale – doar rechizitoriul și dosarele 
contravenționale sunt scanate în întregime.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Hîncești, odată cu insta-
larea versiunii 3 a PIGD CTS a instalat programul Active Directory care per-
mite accesarea de la distanță a computerelor și a serverului din instanță. 

După instalarea programului dat, documentele sau părți din documente-
le Word au început să dispară de pe computerele angajaților, impriman-
tele și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată nu mai 
funcționau în modul corespunzător. Angajații Judecătoriei Hîncești sunt 
nevoiți să contacteze CTS de cîteva ori pe săptămînă pentru soluționarea 
acestor probleme. 

Potrivit angajaților, a apărut percepția că CTS evită să soluționeze proble-
mele apărute, spre deosebire de relația Judecătoriei Hîncești cu CTS din 
trecut, cînd probleme care apăreau se soluționau cu mai multă prompti-
tudine. Astfel, gradul general de satisfacție a Judecătoriei Hîncești de ser-
viciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 5. 

Tabel 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Hîncești

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a do-

sarelor 
2. Asigurarea conexiunii între PIGD și Femida
3. Data procesului-verbal reflectată în PIGD să nu fie data 

întocmirii procesului-verbal, ci data ședinței de judecată
4. Dosarele să poată fi repartizate judecătorului de instrucție 

Sursa:  Președintele Judecătoriei Hîncești

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Hîncești dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 4 
seturi de echipament și programul de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele 
pot avea loc în săli și, respectiv, înregistrate audio, dat fiind numărul de 6 
judecători care la moment activează în instanță și doar 4 săli de ședință. 
Înregistrările audio se păstrează pe serverul instanței, iar ulterior sunt co-
piate pe CD-uri care sunt anexate la dosarul pe hîrtie. O dată la fiecare 
3 luni o persoană desemnată întocmește lista dosarelor în cazul cărora 
înregistrările au fost copiate pe CD și înregistrările sunt șterse de pe server. 

Orice solicitare pentru înregistrarea ședințelor de judecată este satisfă-
cută. Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului 
și echipamentului de înregistrare audio, doar într-un 1% de cazuri a fost 
solicitat CD-ul cu înregistrarea ședinței. 

Pe ușile sălilor de ședință sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. În 100% de cazuri înregistrările audio ale ședințelor de 
judecată sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corecti-
tudinea procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Hîncești țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio 
sau de a audia înregistrarea. Potrivit angajaților judecătoriei, după insta-
larea programului Active Directory, programul de înregistrare audio nu 
putea fi lansat dimineața, iar înregistrările audio nu puteau fi copiate pe 
CD-uri. Probleme raportate de altă natură sunt numărul insuficient de săli 
de ședință, legislația care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie și 
electronic, și insuficiența cadrelor.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărârea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

12

foto 10. Specialiștii din cancelaria judecătoriei Hîncești utilizînd  PIGD
foto 11. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe 
foto 12. Echipament de înregistrare audio  
foto 13. Grefier folosind programul de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată 

10

11 13
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI hÎnCeștI 

Judecătoria Hîncești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actu-
alizează 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 3. 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 -	 Dicționar 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: 
	Regulament privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina 

web
	Regulament privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată
	Regulament cu privire la serviciul de informare publică și relații cu mass – 

media
	Regulament privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de grefier
	Regulament privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanțele judecătorești

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

-	 În interesul justițiabilului – 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

-	 Dislocația executorilor judecătorești a Camerei Teritoriale Centru – link activ care 
afișează alte două linkuri active  -  Dislocația executorilor judecătorești 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 

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/

Reieșind din informația prezentată mai, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu informație de inte-
res 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 linku-
rile 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. 
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Hîncești dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 46 (doar 40 

funcționează)
2

Imprimante 20 (doar 15 
funcționează)

8

Scanere 3 1
Fax 3 1
Seturi de înregistrare audio 4 1
Proiector 1 -
Televizor 1 -
Dispozitiv optic (DVD rewriter) 1 -
Telefoane 13 -
Discuri HDD 1 TB - 3

Sursa: Judecătoria Hîncești

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Hîncești se 
confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor, nere-
partizarea dosarelor judecătorului de instrucție, necunoașterea 
suficientă a opțiunilor noi existente în versiunea 3 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Hîncești folosesc sistemul de înregistrare 
audio în cadrul ședințelor de judecată în limita în care le permite 
numărul sălilor de ședințe existente. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Hîncești sunt nece-
sare 2 computere, 8 imprimante, 1 scaner, 1 fax, 3 discuri HDD și 
1 set de echipament de înregistrare audio pentru sala de ședințe 
inclusă în proiectul de renovare a judecătoriei. 

•	 Judecătoria Hîncești utilizează sistemul de management al 
conținutului a paginii web. 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.
  

Recomandări 

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință 
prin instituirea practicilor eficiente de planificare a graficului 
ședințelor de examinare a cauzelor.

•	 Eliminarea dublării informației pe pagina web a Judecătoriei 
Hîncești. 

•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 
web. 

•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea 
meniului. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Hîncești  este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregis-
trate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Hîncești a scăzut din 2009 de la 4775 dosare la 
3917 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 4551 
dosare în anul 2009 la 3346 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total
 de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Hîncești s-a majorat de la 1247 
dosare în anul 2009 la 1525 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 1365 dosare în anul 2009 la 142 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Hîncești relevă o creștere a restanței de la 224 dosare restante în 2009 
la 571 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Hîncești a scăzut de la 95,3% în 
anul 2009 la 85,4% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI hÎNCEȘTI 
Judecătoria hînceşti
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Hîncești se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Hîncești se află la etajul 2. În cancelarie activează 4 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt 
responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Hîncești utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Hîncești

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul contestațiilor 
4. Registrul plîngerilor împotriva hotărîrilor executorilor judecătorești
5. Registrul de evidență a recuzărilor 
6. Registrul de evidență a abținerilor 
7. Registrul de evidență a materialelor privind aplicarea retroactivității 
8. Registrul de evidență a dosarelor expediate la Curtea de Apel/Curtea Supremă de 

Justiție
Civil 1. Indicele alfabetic al dosarelor civile

2. Registrul de evidență a dosarelor civile
3. Indicele alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
4. Registrul dosarelor civile parvenite de la Curtea de Apel/Curtea Supremă de 

Justiție 
5. Registrul dosarelor civile expediate la Curtea de Apel
6. Registrul de evidență a dosarelor de contencios administrativ parvenite de la 

Curtea de Apel/Curtea Supremă de Justiție 
7. Fișa acțiunilor 

Penal 1. Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2. Registrul dosarelor expediate la Curtea de Apel
3. Registrul de evidență a persoanelor date în căutare 
4. Registrul de evidență a dosarelor parvenite 
5. Registrul de evidență a corpurilor delicte 
6. Registrul de evidență a dosarelor penale parvenite de la Curtea de Apel/Curtea 

Supremă de Justiție
7. Fișa acțiunilor  

Contravențional 1. Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
2. Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
3. Registrul de evidență a demersurilor 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Hîncești 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile, 

Indicele alfabetic 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Hîncești  

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 
martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

Arhiva Judecătoriei Hîncești este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind divizată în două părți. Încăperile pentru păs-
trarea dosarelor în arhivă au dimensiuni adecvate, o locație potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat, 
dosarele fiind păstrate în mod ordonat. Intrarea în arhivă este restricționată. Arhivarul dispune de un cod personal 
de acces.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Hîncești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 17,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Hîncești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 26,4%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Hîncești în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 278 

dosare, al dosarelor penale a scăzut cu 2 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 1223 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  347 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 9,9%.
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în versiunea 3 a PIGD. 

Judecătoria hînceşti
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Judecătoria Hîncești dispune de 9 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul angajaților judecătoriei Hîncești, cu excepția 
judecătorilor, constituie 22,5 unități de personal. 

La Judecătoria Hîncești nu există un specialist în resurse umane. Mana-
gementul resurselor este realizat, în practică, de către mai multe per-
soane cu funcții decizionale. Potrivit regulamentului de ordine internă, 
președintele și vice-președintele judecătoriei sunt responsabili pentru 
gestionarea resurselor umane, în special, pentru semnarea, modificarea 
și rezilierea contractelor de muncă, motivarea și încurajarea angajaților 
instanței și aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege. Consilie-
rul președintelui a fost împuternicit să îndeplinească unele atribuții legate 
de resurse umane, cum ar fi stabilirea obligațiunilor de serviciu, asigu-
rarea elaborării și implementării abordărilor de îmbunătățire a activității 
instanței, asigurarea evaluării necesităților de instruire inițială și con-
tinuă a angajaților instanței. La etapa actuală, consilierul președintelui 
este responsabil pentru completarea carnetelor de muncă ale angajaților 
instanței. 

Judecătoria Hîncești dispune de un specialist relații cu publicul, care, la 
moment, cumulează această funcție cu funcția de grefier. 

Prima etapă de recrutare a angajaților instanței cu statut de funcționar 
public este de a angaja persoane din sistem, prin transfer sau promovare. 
Dacă nici un candidat nu a fost astfel identificat, anunțul despre vacanța 
funcției este plasat pe panoul de informații al instanței. Candidații sunt 
supuși unei testări scrise, iar, ulterior, unui interviu verbal. Rezultatele 
testelor scrise sunt revizuite de o comisie de angajare. Pentru angajarea 
personalului tehnic, instanța expediază listele cu locurile vacante agenției 
locale pentru ocuparea forței de muncă. Persoanele care își depun cere-
rea sunt supuși unui interviu verbal desfășurat de președintele instanței. 

Judecătoria Hîncești dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, contabil-șef, șef cancelarie, specialist relații cu publicul, 
grefier, translator, specialist cancelarie, administrator clădire, șofer, curier 
și îngrijitor de încăperi.3

Tabel 7. Schema de încadrare a personalului Judecătoriei Hîncești   

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent2

1. Judecător 6
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 0

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărârea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

6. Consultant (pedagog) 0 
7. Şef cancelarie 1 
8. Specialist 3 
9. Grefier 7

10. Translator 2
11. Specialist coordonator 0
12. Şef arhivă 1
13. Şef serviciu auxiliar 1
14. Şofer 1
15. Îngrijitor de încăperi 3
16. Curier 1
17. Lăcătuș 0,5

TOTAL 29,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Hîncești 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul  de Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus 
la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul sta-
bilește modul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drep-
turile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Hîncești au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă 
pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că 
instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt 
suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Jude-
cătoria Hîncești nu este abonată la nici o bază de date legislativă privată. 
Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă de 
pe pagina web a Ministerului Justiției. Din publicațiile la care este abo-
nată Judecătoria Hîncești pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul 
CSJ, Curierul de Hîncesti, Экономическое обозрение, Бухгалтерские и 
налоговые консультации.  

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă. Instanța încearcă să acopere necesitățile de in-
struire a acestora prin desfășurarea cursurilor interne de instruire pen-
tru angajați (cel puțin o instruire pe lună). Instructorii sunt președintele 
instanței și consilierul său. Judecătoria dispune de un plan de dezvoltare 
profesională continuă a colaboratorilor pentru anul 2012, care cuprinde 
astfel de subiecte cum sunt:

-	 studierea Legii privind codul de conduită a funcționarului public 
nr. 25 din 22.02.2008; 

-	 studierea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 
public nr. 158 din 04.07.2008; 

-	 studierea Legii cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 
15.02.2008; 

-	 studierea Legii privind statutul și organizarea activității grefierilor 
din instanțele judecătorești nr. 59 din 15.03.2007; 

-	 studierea Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției 
nr. 90 din 25.04.2008; 

-	 studierea Hotărîrii CSM cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată; 

-	 studierea Hotărîrii CSM cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina 
web.

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Hîncești este rea-
lizat de președintele, vice-președintele și consilierul președintelui 
judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, cu-
mulează funcția de consilier al președintelui și grefier. 

•	 Sistemul intern de instruire a colaboratorilor instanței este orga-
nizat bine. Instruirea este asigurată de către președinte și consi-
lierul președintelui. Domeniile de instruire variază de la analiza 
particularităților de aplicare a legislației pînă la studierea sistemu-
lui informațional judiciar. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane sau instruirea consilie-
rului în gestionarea resurselor umane.

IV. RESURSE UMANE
Judecătoria hînceşti
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La Judecătoria Hîncești lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu pu-
blicul (care cumulează această funcție cu cea de grefier) se află la etajul 
1. Cu toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar direcționa publicul spre 
biroul respectiv, nu este clar cum sa găsești biroul dat. Pe ușile judecăto-
rilor există indicatoare clare cu numele judecătorilor și avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis (totuși, cel puțin pe ușa unui 
birou al judecătorului amplasat la etajul 1, indicatorul respectiv era plasat 
în partea interioară și nu cea exterioară a ușii, făcînd acest semn invizibil 
din exterior. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Hîncești 
este extrasă din PIGD în mod automat și imprimată 

-	 zilele și orele de primire de către președinte a cetățenilor, 
-	 anunț despre existența pagini web unde justițiabilii pot accesa 

informația necesară, 
-	 modele de cereri pentru eliberarea documentelor de către can-

celarie, 
-	 reguli de comportament al participanților la proces. 

De două ori pe săptămînă – marți și joi – părțile și alți participanți la pro-
ces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Hîncești pentru a primi copii 
de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii 
din cancelarie transmit cererea la președintele Judecătoriei Hîncești spre 
avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care a depus cererea urmea-
ză să achite taxa de stat. Taxa de stat se achită la bancă și cu confirmarea 
achitării taxei de stat, persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi 
copia de pe hotărîre.    

Concluzii 

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conține 

informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să se 
orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Hîncești se află la etajul 2 al clădirii. O astfel 
de amplasare vine în contradicție cu normele generale de design 
aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din timpul 
său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind elibera-
rea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări 

•	 Amplasarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu unic de 
informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu pu-
blicul.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Inscripția pe ușa unui judecător
foto 15. Panoul de informații

14 15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Hîncești elaborează bugetul pentru următorul an bugetar reieșind 
din plafoanele de cheltuieli stabilite de către Ministrul Finanțelor, aproba-
te de către Ministerul Justiției pentru sistemul judecătoresc și transmise 
instanței de către Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ).

Plafoanele sunt stabilite pe următoarele două categorii de cheltuieli:
1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cheltuielile capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a 
discuțiilor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza chel-
tuielilor din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru 
anul pentru care se elaborează bugetul. Efectuînd toate aceste operațiuni, 
instanța trebuie să se încadreze în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Hîncești este structurat în șase categorii după cum 
urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, 

gazele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor4. 

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Hîncești a fost în creștere de la circa 1,8 milioane lei în anul 2010 la 3,2 
milioane lei prevăzuți pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere semnificativă față 
de anul 2010, aceasta fiind în jur de71%. Creșterea respectivă se dato-
rează creșterii resurselor financiare destinate procurării mijloacelor fixe și 
celor destinate finanțării reparațiilor. 

Pentru anul 2012, bugetul judecătoriei a fost planificat cu o creștere de 
4% față de anul 2011. Practic pentru toate grupe de cheltuieli (cu excepția 
mijloacelor fixe), s-a planificat o majorare a bugetului, cea mai mare fiind 

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de 
transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, formarea 
profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și de calcul, 
mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării

pentru finanțarea serviciilor comunale (38,8%) urmată de cheltuieli de 
personal (21,7%) și cheltuieli pentru reparații (12,5%).

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă mai mult de jumătate din bugetul total 
și se măresc din an în an. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de 
un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile 
în funcție de performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nomina-
le, au înregistrat o evoluție ascendentă de la 279,1 mii lei la 293,2 mii 
lei, ceea ce constituie o creștere de circa 5%. În același timp pentru anul 
2011, Indicele Prețului de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de 
anul precedent5. Astfel, rata de creștere a cheltuielilor operaționale este 
sub nivelul ratei inflației ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile 
operaționale au fost în diminuare. Raportînd 293,2 mii lei din anul 2011 
la prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu 274 mii lei. De aici și 
rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 
5,1 mii lei.

5 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Hîncești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,345,375 1,349,560 0.3% 1,642,300 21.7%
Reparații 99,898 958,462 859.4% 1,078,700 12.5%
Servicii comunale 72,047 111,142 54.3% 154,300 38.8%
Mijloace fixe 12,980 377,507 2808.4% 0 -100.0%
Investiții capitale 0 0 0.0% 0 0.0%
Cheltuieli operaționale 279,111 293,208 5.1% 325,500 11.0%

Total 1,809,411 3,089,879 71% 3,200,800 4%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria hînceşti
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei 
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Paza interdepartamentală.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 38% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru plata servi-
ciilor de telecomunicație și de poștă au constituit 30% din totalul cheltu-
ielilor operaționale. În ce privește cheltuielile de pază, pentru acoperirea 
acestora au fost utilizate 8% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale un pic s-a modifi-
cat. Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor pentru plata serviciilor de 
telecomunicație și de poștă și celor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc au fost îndreptate cîte 
29% din totalul cheltuielilor operaționale. Cu privire la ponderea cheltuie-
lilor de pază, aceasta a cunoscut o majorare cu 3%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 26% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
diminuare cu 3 puncte procentuale față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă, la fel, s-a  diminuat cu un punct procentual;

•	 Referitor la cheltuielile de pază, acestea au fost planificate avînd o 
cotă de 11% din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
ta nu a fost influențat de numărul de dosare examinate. Astfel, dacă în 
anul 2010 numărul dosarelor examinate a constituit 3974, atunci în anul 
2011 – 3346. 

Dacă raportăm cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că pentru anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar exa-
minat a constituit circa 70 lei, pe cînd în anul 2011 – 88 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Hîncești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Creșterea costului operațional per dosar examinat poate fi explicată 
prin reducerea numărului de dosare examinate și creșterea cheltuielilor 
operaționale. 

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA hÎnCeștI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 88 lei per dosar examinat este mult sau puțin, este 
necesar de efectuat o comparație. În continuare se propune ca această 
comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat al dosarului 
examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la determinarea 
costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar datele pentru 
judecătoriile de prima instanță.

figura 11. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Hîncești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Hîncești a fost peste nivelul costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Hîncești evidența contabilă se duce în mare par-
te manual. Din lipsă de mijloace financiare, instanța a reușit să procure 
aplicație soft doar pentru compartimentul ce permite ținerea evidenței 
contabile pentru remunerarea muncii.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal exis-
tent în acest domeniu. De partea tehnică se ocupă 2 persoane: consilierul 
președintelui și contabilul-șef. Nici o persoană din cele nominalizate nu 
are studii profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții 
este în continuă schimbare aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.)..

Concluzii

•	 Deși cheltuielile operaționale în valori nominale, în anul 2011, 
au înregistrat o evoluție ascendentă, în valori reale (luînd în 
considerație inflația) acestea au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
crescut față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la nivel 
de țară.

•	 Ponderea cheltuielilor pentru serviciile de poștă dețin o cotă im-
punătoare în totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă în cadrul Judecătoriei Hîncești se ține manual, 
cu excepția evidenței pentru remunerarea muncii.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 Asigurarea Judecătoriei Hîncești cu o aplicație soft ce ar permite 
ținerea evidenței contabile depline.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procura-
rea acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va gene-
ra mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplica-
rea manuală a timbrelor pe plic.

Judecătoria hînceşti
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JUDECĂTORIA 
IALOVENI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Ialoveni, amplasată în orașul Ialoveni, deservește 
100.000 de locuitori din cele 34 localități care fac parte din raionul 
Ialoveni conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Ialoveni dispune de 6 judecători. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 26 persoane. La Judecătoria 
Ialoveni nu există un specialist în resurse umane. Managementul 
resurselor umane la Judecătoria Ialoveni este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei, șeful cancelariei și consilierul 
președintelui. În statele de personal ale Judecătoriei Ialoveni nu 
este un specialist coordonator pentru relațiile cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent, dar a fost inferior cos-
tului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza 
detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Ialoveni este amplasată nu departe de cen-
trul orașului. Curtea are dimensiuni limitate, nu există spațiu pentru 
parcare sau garaje. Fațada clădirii este în stare nesatisfăcătoare, sis-
temul electric și de încălzire necesită renovare.  

Angajații Judecătoriei Ialoveni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Solicitări de 
modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților Judecătoriei 
Ialoveni. Cu toate acestea, au fost invocate anumite probleme, cum 

or. Ialoveni, str. Prieteniei, 4 

Data vizitei: 10 mai 2012

sunt volumul mare de muncă, viteza redusă de funcționare a PIGD, 
vechimea computerelor, defecțiuni ale serverului. 

Judecătoria Ialoveni dispune de 4 săli de ședințe în care au fost in-
stalate 4 seturi de echipament și un program de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată. În instanță activează 6 judecători. Nici o 
ședință care are loc în sălile de ședințe nu este înregistrată audio. 
Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentu-
lui de înregistrare audio țin de volumul mare de muncă, numărul 
insuficient al personalului instruit, lipsa echipamentului necesar 
pentru fiecare judecător. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Ialoveni continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ialoveni a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 798 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1071 dosare, rata de soluționa-
re a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 87,9%.  
 
În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor. Pe ușile birou-
rilor judecătorilor nu este plasat avertismentul precum că accesul în 
birourile judecătorilor este interzis. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Ialoveni este 
utilizat de un consultant, care, în același timp, este grefier și persoa-
na responsabilă pentru asigurarea funcționării PIGD. Unele meniuri 
de pe pagina web nu conțin nici o informație. Textul în unele meni-
uri urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, culorii 
și stilului textului folosit. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită a fi reparată. 

Alimentare cu apă 2 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Țevile de 
aprovizionare cu apă urmează a fi înlocuite, deoarece iarna a înghețat apa în ele. 

Alimentare cu energie electrică 4 În ultimii ani în judecătorie s-a mărit numărul echipamentului care consumă energie 
electrică. Liniile electrice sunt supraîncărcate, ceea ce cauzează deconectări  frecvente.  
În rezultat este perturbat lucrul instanței deoarece acesta practic, în mare parte, este 
dependent de calculatoare, server, PIGD, Internet.

Sistem de canalizare 2 Sistem centralizat de canalizare. 

Sistem de încălzire 4 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Cazanele instalate au fost destinate 
pentru suprafețe mai mici și lucrează la capacitatea lor maximă. Țevile de încălzire 
urmează a fi înlocuite, deoarece iarna a înghețat apa în ele.

Sistem anti-incendiu - Nu există 

Acoperiș 2 Acoperișul este în stare bună. 

Interior 3 Toate spațiile din interior necesită reparație capitală. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

2 5

foto 1. Exteriorul  
din spatele clădirii

foto 2. Cazangeria 
foto 3. Holul instanței

3

foto 4. Veceul comun pentru 
angajați și justițiabili 

foto 5. Mobilier la Judecătoria 
Ialoveni

foto 6. Scările din interiorul clădirii

6

4

1
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Ialoveni în luna mai 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Ialoveni are o suprafață de 644 m², dispunînd de 
spații de oficiu, spații publice și 4 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Ialoveni este construită în 2 etaje. 

Judecătoria Ialoveni nu beneficiază de serviciile pazei de stat și nici ale 
poliției judiciare. La Judecătoria Ialoveni activează 3 paznici  24 ore pe zi / 
7 zile pe săptămînă. 

Clădirea Judecătoriei Ialoveni este amplasată nu departe de centrul orașu-
lui și funcționează ca și instanță de judecată începînd cu anul 2004. Curtea 
are dimensiuni limitate, nu există spațiu pentru parcare sau garaje. Fațada 
clădirii este în stare nesatisfăcătoare. Curtea din fața ușii de la intrare este 
pavată.  

Instanța este conectată la sistem centralizat de alimentare cu apă. Starea 
țevilor de alimentare cu apă este bună, însă, acestea urmează a fi înlocuite 
din motivul că iarna apa din ele îngheață. 

Rețelele electrice ale Judecătoriei Ialoveni sunt în stare nesatisfăcătoare, 
ceea ce deseori cauzează întreruperea activității angajaților judecătoriei. 

Sistemul de canalizare este centralizat, însă cele 2 veceuri din interiorul 
instanței, destinate atît angajaților, cît și justițiabililor, necesită reparație 
capitală. 

Judecătoria Ialoveni beneficiază de sistemul autonom de încălzire pe bază 
de gaz natural. Capacitatea cazanelor instalate nu acoperă necesitățile ju-
decătoriei. Țevile de încălzire îngheață pe timp de iarnă. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 necesită reparație capitală. În anul 2009 
la etajul 1 al clădirii s-au efectuat reparații cosmetice, fiind vopsiți pereții 
holului și schimbată ușa de la intrare în clădire. În anul 2011 s-au făcut 
din fier și plastic încăperi pentru paznici și îngrijitori de încăperi și a fost 
amenajată o încăpere pentru arhivă. Tot în anul 2011 a fost amenajată o 
sală de ședințe cu podea din pavaj și au fost schimbate tapetele și vopsite 
tavanele în două birouri ale judecătorilor. O bună parte din ferestrele de 
la etajul 1 trebuie înlocuite.

La etajul 2 pereții, tavanele, podelele, ferestrele și ușile interioare au, de 
asemenea, nevoie de renovare. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Ialoveni este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. Existența a 4 săli de ședințe în care activează 6 ju-
decători este considerată o situație rezonabilă în comparație cu multe alte 
judecătorii. În ciuda acestui fapt, ședințele se desfășoară uneori în birourile 
judecătorilor. Nu există camere de deliberare adiacente la sălile de ședințe. 

Nu există o separare între spațiul rezervat publicului și cel destinat judecă-
torilor, iar existența unei singure scări care leagă cele două etaje nu con-
tribuie la schimbarea situației.

La Judecătoria Ialoveni există spații pentru deținuți, care, însă, nu sunt 
folosite conform destinației și servesc drept depozit, din motivul că în 
instanță lipsește un depozit.  Deținuții sunt aduși în sălile de ședințe prin 
coridorul public.  

Cancelaria este amplasată la etajul 1 destul de aproape de intrare, cu toa-
te că aici nu există un spațiu special destinat recepției publicului.

Nu există un birou pentru examinarea dosarelor, nici un depozit pentru 
păstrarea corpurilor delicte. Încăperile destinate păstrării arhivei nu sunt 
destul de spațioase. Instituția nu dispune de spațiu suficient de depozitare 
și se dorește construirea unui garaj în spatele clădiri. 

Serverul este instalat într-o cameră de deliberare. Spațiul pentru server 
este separat de restul spațiului din camera de deliberare și este dotat cu 
un dispozitiv mobil de aer condiționat. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 7 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Ialo-
veni. 5 din aceste 7 recomandări au fost realizate, 1 a fost realizată parțial 
și 1 a rămas nerealizată. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Schimbarea ferestrelor Nerealizat 
Schimbarea caloriferelor și a țevilor de căldură adi-
acente

Nerealizat   

Instalarea sistemului de ventilare în sala pentru ar-
hivă și a gurilor de ventilație în grupurile sanitare

Nerealizat 

Reconfigurarea spațiilor, inclusiv, schimbarea locu-
lui cancelariei la primul etaj și crearea la același ni-
vel a unei săli de recepție pentru public 

Nerealizat 

Renovarea tuturor interioarelor de la etajul 2 și a 
acelor nerenovate de la etajul 1

Realizat parțial

Renovarea rețelei electrice, a firelor și a corpurilor 
de iluminat

Nerealizat 

Instalarea sistemului de aer condiționat în încăpe-
rea unde este instalat serverul pentru rețeaua loca-
lă de calculatoare (LAN)

Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

Figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012, la Judecătoria Ialoveni a fost realizat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 O parte din lucrările efectuate s-au bazat pe Recomandările pri-
vind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 14% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate integral, 14% au fost realizate parțial, iar alte 
72% nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Renovarea tuturor interioarelor de la etajele 1 și 2. 
•	 Schimbarea ferestrelor și ușilor. 
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire și a rețelei de canalizare.
•	 Renovarea rețelei electrice, a firelor electrice și a corpurilor de 

iluminat.
•	 Reconfigurarea spațiilor, inclusiv, schimbarea locului cancelariei la 

primul etaj și crearea la același nivel a unei săli de recepție pentru 
public. 

•	 Crearea veceurilor separate pentru justițiabili în interiorul clădirii.
•	 Instalarea sistemului de ventilare în sala pentru arhivă și a gurilor 

de ventilație în grupurile sanitar. 
•	 Construirea unui depozit. 
•	 Construirea unui garaj. 
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori. 
•	 Folosirea spațiului pentru deținuți conform destinației. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 

Judecătoria Ialoveni
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Ialoveni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de 
hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații can-
celariei Judecătoriei Ialoveni nu le scanează din motivul că nu au primit 
astfel de instrucțiuni. 

Solicitări de modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților Ju-
decătoriei Ialoveni. Cu toate acestea, au fost invocate anumite proble-
me, cum sunt volumul mare de muncă, viteza de redusă de funcționare a 
PIGD, vechimea computerelor, defecțiuni ale serverului, care în 2010 s-a 
defectat de două ori. În acea perioadă, spațiul unde se păstrează serverul 
nu era dotat cu aer condiționat. Potrivit președintelui Judecătoriei Ialo-
veni, problemele cu repartizarea dosarelor nu sunt generate nici de facto-
rul uman, nici de PIGD. Problema cu repartizarea este cauzată de cetățeni: 
unii cetățeni depun cereri ori de cîte ori consideră necesar, pînă cînd cere-
rea depusă de ei ajunge să fie examinată de judecătorul  care ei doresc sa-i 
examineze cererea. O altă alternativă de a se eschiva de la repartizarea 
aleatorie este de a depune două cereri separate – de divorț și de partajare 
a averii – în zile diferite. În acest caz, justițiabilii au posibilitatea de a se-
lecta unul din cei doi judecători cărora li se repartizează cele două cereri. 

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate 
pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea citațiilor, înre-
gistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de executare, 
modulul de măsurare a performanței. 

Judecătoria Ialoveni nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
în state de personal. Problemele de ordin tehnic sunt soluționate de CTS. 
Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Ialoveni de servici-
ile prestate de CTS este la nivelul de 3 din 5. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Ialoveni dispune de 4 săli de ședințe în care au fost instalate 
4 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 6 judecători. Nici o ședință care are loc în 
sălile de ședințe nu este înregistrată audio. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de volumul mare de muncă, numărul insuficient al 
personalului instruit, lipsa echipamentului necesar pentru fiecare judecă-
tor. 

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregis-
trare audio, a fost înaintată doar o singură solicitare de înregistrare audio 
a ședinței de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședință nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 
 
Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Şedințele nefiind înregistrate audio, 
înregistrările nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și 
corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Ialoveni în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul 
insuficient de săli de ședință, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și electro-
nic, numărul insuficient de angajați instruiți, numărul insuficient de impri-
mante, calculatoare vechi și deconectări frecvente de la energia electrică. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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foto 7. Sala de ședințe
foto 8. Tencuiala pereților
foto 9. Biroul unui judecător
foto 10. Serverul cu sistem  

de aer condiționat
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI IALOVenI 

Judecătoria Ialoveni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actu-
alizează 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 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ialoveni 

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 informație 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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecă-
toriei 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. 
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Ialoveni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai jos sunt 
prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computer 28 25
Imprimante 19 10
Server PC 1 -
Copiatoare 4 -
Scanere 1 2
Seturi de echipament înregistrare audio 4 6
Fax 2 -
UPS 20 9
Telefoane 6 -
Router / Firewall 1 -
Sisteme de aer condiționat 9 -
USB extern pentru server 1 -

Sursa: Judecătoria Ialoveni

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD, angajații Judecătoriei Ialoveni se confruntă cu problema volumului mare de muncă, vitezei reduse de funcționare a 
PIGD, vechimii computerelor, defecțiunii serverului. 

•	 Angajații Judecătoriei Ialoveni nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată din motivul insuficienței numărului sălilor de 
ședințe, dublării lucrului, insuficienței personalului instruit în utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, 
numărului insuficient de imprimante, calculatoarelor vechi și deconectărilor frecvente de la energia electrică

•	 Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Ialoveni au fost plasate ultima dată pe pagina web pe 01.08.2012. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ialoveni sunt necesare 25 computere, 10 imprimante, 2 scanere, 6 seturi de echipament de înregistrare 

audio, 9 unități de UPS.
•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Ialoveni este utilizat de consultant. Meniurile paginii web sunt completate cu 

informație de interes public. Însă, în unele meniuri, informația lipsește. 

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajații noi. 
•	 Procurarea scanerelor și instituirea practicii de scanare a documentelor din dosare. 
•	 Crearea numărului de săli de ședințe egal cu numărul de judecători care activează la Judecătoria Ialoveni. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin optimizarea procedurii de planificare a ședințelor de examinare a cauzelor. 
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Ialoveni cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.

foto 16. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe   
foto 17. Echipament de înregistrare audio în sala de ședințe
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ialoveni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ialoveni a scăzut din 2009 de la 6859 dosare la 
6061 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 6399 
dosare în anul 2009 la 5328 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ialoveni s-a majorat de la 1195 
dosare în anul 2009 la 1440 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 2271 dosare în anul 2009 la 249 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Ialoveni relevă o creștere a restanței de la 460 dosare restante în 2009 
la 733 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ialoveni a scăzut de la 93,3% în 
anul 2009 la 87,9% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI IALOVENI 
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ialoveni se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lu-
crări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Ialoveni se află la etajul 1 și cuprinde 3 birouri. Cetățenii se adresează la ghișeu, accesul lor 
în birourile cancelariei fiind restricționat. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili, printre altele, pentru scanarea 
documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Ialoveni utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Ialoveni

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1. Registrul de evidență a corespondenței de intrare

2. Registrul de evidență a corespondenței de ieșire
Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile 

2. Registrul alfabetic al procedurii în ordonanță
3. Registrul alfabetic al contenciosului administrativ
4. Registrul alfabetic al cauzelor civile economice
5. Registrul de evidență a cauzelor venite de la curtea de apel
6. Registrul de evidență a cauzelor transmise la curtea de apel
7. Jurnalul de transmitere a dosarelor civile judecătorilor 
8. Jurnalul de transmitere a procedurii în ordonanță judecătorilor
9. Jurnalul de transmitere a dosarelor în contencios administrativ judecătorilor
10. Registrul de evidență a procedurii de executare
11. Registrul de evidență a cererilor de revizuire 
12. Registrul de evidență a cererilor fără dosar și a dispozițiilor primite de la Ministerul 

Justiției 
13. Registrul de evidență a dosarelor civile transmise în arhivă 
14. Registrul de evidență a dosarelor în procedura în ordonanță transmise în arhivă 
15. Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ transmise în arhivă 
16. Registrul de transmitere a hotărîrilor la Oficiul Stării Civile
17. Fișa acțiunilor 

Penal 1. Registrul dosarelor penale transmise la judecători 
2. Registrul alfabetic al dosarelor penale 
3. Registrul de evidență a dosarelor penale transmise în arhivă 
4. Registrul de evidență a dosarelor penale transmise la curtea de apel
5. Registrul de evidență a executării pedepsei pentru persoanele condamnate conform 

art. 90 Cod Penal
6. Registrul de evidență a procedurii generale de executare 
7. Registrul de evidență a dosarelor penale transmise la solicitare și păstrate în cancelarie 
8. Registrul de evidență a prezentărilor 
9. Registrul de evidență a persoanelor date în căutare 
10. Registrul de evidență a corpurilor delicte 
11. Registrul de evidență a bunurilor confiscate în folosul statului
12. Registrul de evidență a executării pedepsei pentru femei care au copii sub 8 ani
13. Registrul de evidență a încheierilor interlocutorii pe dosare penale 

Contravențional 1. Registrul de evidență a materialelor parvenite în baza articolelor 
2. Registrul de evidență a demersurilor 
3. Registrul de evidență a hotărîrilor prin care s-a dispus înlocuirea sancțiunii neexecutate
4. Registrul de evidență a hotărîrilor contravenționale prin care s-a dispus aplicarea 

amenzii expediate spre executare 
5. Registrul de evidență a hotărîrilor contravenționale prin care s-a dispus privarea de 

dreptul de a conduce mijlocul de transport
6. Registrul de evidență a cauzelor contravenționale transmise judecătorilor 
7. Registrul de evidență a hotărîrilor contravenționale prin care s-a dispus demolarea 

construcțiilor neautorizate 
8. Registrul alfabetic al demersurilor contravenționale 
9. Registrul de evidență a transmiterii materialelor la curtea de apel
10. Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale 
11. Registrul de evidență a demersurilor contravenționale transmise judecătorilor 
12. Registrul de evidență a materialelor și plîngerilor împotriva organelor extrajudiciare 

în cauzele contravenționale 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ialoveni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile, Jurnalul de transmitere a 
dosarelor civile judecătorilor 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare,  Jurnalul 
de transmitere a dosarelor civile judecătorilor 

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale 
pîrîtului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a corespondenței de intrare, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Jurnalul de transmitere a dosarelor civile judecătorilor 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ialoveni 
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Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Ialoveni este amplasată la etajul 1 al clădirii. Arhiva 
este divizată în 2 încăperi separate unde se păstrează dosarele. Cele 2 
încăperi în care se păstrează dosarele sunt în stare satisfăcătoare. Dimen-
siunea acestora este insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la 
Judecătoria Ialoveni. Cu toate acestea, arhiva este bine organizată și do-
sarele sunt aranjate pe rafturi după ani. O parte de dosare, în special cele 
recente, se păstrează în încăperea adiacentă cancelariei. Securitatea am-
belor încăperi destinate arhivei este asigurată de lacăt. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ialoveni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 11,6%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ialoveni a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 16,7%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ialoveni în pe-
rioada 2009-2011 s-a mărit cu 245 dosare, al dosarelor penale a 
crescut cu 27 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 
2022 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  273 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,4%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 
depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere. 
•	 Instalarea în arhivă a sistemului de ventilare. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-

rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

18 22

foto 18. Intrarea în cancelarie 
foto 19. Biroul cancelariei
foto 20. Registrele din cancelarie
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foto 21. Dosarele păstrate în 
cancelarie 

foto 22. Arhiva
foto 23. Arhiva

23

21

Judecătoria Ialoveni



459

evaluare 

Judecătoria Ialoveni dispune de 6 judecători. Numărul angajaților, cu 
excepția judecătorilor, constituie 26 persoane. 

La Judecătoria Ialoveni nu există un specialist în resurse umane. Mana-
gementul resurselor umane la Judecătoria Ialoveni este realizat, în prac-
tică, de către președintele judecătoriei, șeful cancelariei și consilierul 
președintelui.  

În statele de personal ale Judecătoriei Ialoveni nu este un specialist co-
ordonator pentru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al 
instanței judecătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, 
avînd obligația de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea 
transparenței activității în condițiile legii. Cu toate acestea, reieșind din 
informația plasată pe pagina web, la Judecătoria Ialoveni a fost numit un 
specialist purtător de cuvînt și un specialist coordonator pentru serviciul 
relații cu publicul. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea unui 
anunț pe site-ul instanței judecătorești, precum și pe panoul de informații. 
Anunțul cuprinde cerințele față de candidat, lista actelor necesare de a 
fi prezentate, data limită de depunere a actelor și bibliografia necesară 
pentru concurs. Cînd funcția vacantă este una de funcționar public, adă-
ugător se mai publică un anunț în ziarele ”Ora Locală” și ”Dreptul”. Prin 
ordinul președintelui instanței judecătorești se formează Comisia de con-
curs pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. 
Persoanelor-candidate la funcția vacantă li se propune trecerea unei pro-
be scrise și verbale, cu alegerea biletului, ce conține o variantă a probei 
scrise și verbale. Se acordă timp pentru pregătirea răspunsului. În urma 
susținerii probelor scrise și verbală, se calculează nota finală de concurs. 
În dependență de rezultatele probelor, președintele instanței de judecată 
emite ordinul de angajare / numire în funcție.

Judecătoria Ialoveni dispune de fișe de post pentru funcțiile de vice-
președinte, consilier, consultant, șef arhivă, arhivar, șef cancelarie, grefier, 
specialist, translator, șofer, dereticătoare, curier. La angajare în funcție, 
persoana face cunoștință cu fișa de post și obligațiunile de serviciu. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Judecător 5
2. Judecător de instrucție  1
3. Consilier al președintelui  1
4. Contabil-șef 1
5. Consultant 2
7. Şef cancelarie 1
8. Specialist 4
9. Grefier 6

10. Translator 1
11. Specialist coordonator 1
12. Şef arhivă 1
13. Şef serviciu auxiliar 1
14. Şofer 1
15. Paznic 3
16. Muncitor de îngrijire complexă 1
17. Îngrijitor încăperi 2

TOTAL 32

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul  
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, în 2011, toți judecătorii din cadrul Jude-
cătoriei Ialoveni au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe 
an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instrui-
rile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficiente 
pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Judecătoria Ia-
loveni nu este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Ialoveni pot fi menționate Dreptul, Mo-
nitorul oficial, Buletinul CSJ, Dreptul muncii, Justiția constituțional, Legea 
și viața. 

Grefierii Judecătoriei Ialoveni necesită instruire în întocmirea procesului-
verbal al ședinței de judecată, întocmirea titlurilor executorii, întocmirea 
listelor ședințelor de judecată, lucrul cu PIGD și Femida.

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Ialoveni este re-
alizat de președinte, consilierul președintelui și șeful cancelariei. 

•	 Potrivit informației plasate pe pagina web, Judecătoria dispune de 
un specialist purtător de cuvînt și un specialist relații cu publicul.

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Includerea în statele de personal a unui specialist relații cu publi-

cul și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Ialoveni, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Ialoveni
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La intrarea în Judecătoria Ialoveni lipsește un ghișeu de informații. Ghișeul 
este prevăzut la intrare în cancelarie, care este amplasată la etajul 1 al clă-
dirii, însă nu la intrarea în clădire. Pe ușile judecătorilor există indicatoa-
re clare cu numele judecătorilor, plăci cu interdicția de a folosi telefoane 
mobile și camere de luat vederi în biroul judecătorilor, însă avertismen-
tul că accesul în biroul judecătorului este interzis lipsește. La intrare în 
clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații de la in-
trarea în instanța de judecată sunt plasate listele cauzelor fixate pentru 
judecare, unele dintre care, la Judecătoria Ialoveni sunt extrase din PIGD 
în mod automat și imprimate. La Judecătoria Ialoveni, nu sunt semne de 
direcționare a cetățenilor spre cancelarie, arhivă, sălile de ședințe. 

De luni pînă vineri, de la 8.00 pînă la 12.00, părțile și alți participanți la 
proces se pot adresa la cancelaria /arhiva Judecătoriei Ialoveni pentru a 
primi copii de pe actele din dosare. În acest scop se depune o cerere la 
cancelarie/arhivă. Persoana care a depus cererea urmează să achite taxa 
de stat. Taxa de stat se achită la bancă și cu confirmarea achitării taxei de 
stat, persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe ho-
tărîre. Copiile de pe hotărîri se eliberează de cancelarie/arhivar în aceeași 
zi sau în termen de cîteva zile. 

Concluzii 

•	 La intrarea în Judecătoria Ialoveni nu este amenajat un ghișeu de 
informații pentru public.

•	 Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor spre cancela-
rie, arhivă, săli de ședințe. 

•	 Există indicatoare clare cu denumirea cancelariei, arhivei, biroului 
cancelariei, birourilor judecătorilor. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 
conține informație care are menirea să-i ajute vizitatorilor să se 
orienteze mai bine.

Recomandări 

•	 Instalarea mai multor indicatori de direcționare a cetățenilor spre 
cancelarie, arhivă, sălile de ședințe.

•	 Utilizarea PIGD pentru generarea automată a tuturor listelor cau-
zelor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecăto-
riei Ialoveni, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 24. Placă pe ușa biroului unui judecător 
foto 25. Ghișeul la intrare în cancelarie 
foto 26. Panoul de informații
foto 27. Plăci pe ușa unei săli de ședințe 
foto 28. Plăci pe ușa cancelariei
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Ialoveni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Ialoveni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni, transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

șele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Ialoveni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,4 milioane lei în 
2010 la circa 2 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 7% față de anul 2011. 
Creșterea se datorează în special majorării volumului mijloacelor finan-
ciare destinate cheltuielilor operaționale (34%) și serviciilor comunale 
(13%). O influență nesemnificativă asupra majorării bugetului a avut și 
creșterea finanțării cheltuielilor de personal cu 5%. De cealaltă parte, 
cheltuielile pentru reparații au fost reduse cu 28%, iar în ce privește pro-

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării.

curarea mijloacelor fixe, în anul 2011 în acest scop nu au fost prevăzute 
mijloace financiare.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Ialoveni a fost planificat cu o 
creștere de 29% în comparație cu anul 2011. Cu excepția cheltuielilor 
operaționale, pentru toate categoriile de cheltuieli au fost planificate mij-
loace financiare în creștere. Se merită de menționat cheltuielile pentru 
procurarea mijloace fixe și reparații. Dacă în anul 2011, acestea au fost 
reduse, atunci pentru anul 2012, pentru aceste scopuri au fost planifica-
te mijloace financiare. Astfel, instanța a beneficiat de mijloace financiare 
pentru a procura un automobil precum de o majorare a mijloacelor finan-
ciare destinate reparațiilor cu 54%. La fel, au fost planificate cu o majorare 
de 34% mijloace financiare pentru servicii comunale și de 16% cele de 
personal. Cu privire la cheltuielile operaționale, pentru anul 2012, acestea 
au fost planificate la nivelul anului precedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Din motivul existenței finanțării investițiilor capitale, ponderea cheltuieli-
lor de personal în mediu pentru 3 ani este de circa 70%. Întrucît mărimea 
salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și normative, in-
stanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în ve-
dere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest 
domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 208,2 mii lei la 279,5 
mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 34%), atunci în valori reale, ținînd 
cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o creștere 
de 26%. Raportînd 279,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 261,2 mii lei. De aici și rezultă că cheltuieli-
le operaționale în valori reale s-au majorat cu 53,1 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Ialoveni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,056,796 1,110,073 5% 1,283,000 16%
Reparații 108,563 77,855 -28% 120,000 54%
Servicii comunale 77,198 87,557 13% 117,100 34%
Mijloace fixe 3,880 0 -100% 210,000 100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 208,159 279,528 34% 280,800 0%

Total 1,454,596 1,555,013 7% 2,010,900 29%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2011, cota majoră din totalul cheltuielilor operaționale a fost 
deținută de cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de 
uz gospodăresc (46%) care a fost în creștere cu 23% față de anul prece-
dent. Pentru restul sub-categoriilor de cheltuieli, cota acestora în tota-
lul cheltuielilor operaționale a fost în diminuare. Astfel, cota cheltuielilor 
pentru servicii de telecomunicație și poștă s-a redus de la 43% înregistrată 
în anul 2010 la 30% în anul 2011, iar cea a cheltuielilor pentru servicii de 
transport de la 15% la 12%.

Pentru anul 2012, se observă o situație diferită. Cota cheltuielilor pen-
tru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc în totalul 
cheltuielilor operaționale este în diminuare cu 17% (29%), pe cînd a celor 
pentru servicii de telecomunicație și de poștă este în creștere cu 6%. În ce 
privește ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport, aceasta este 
similară anului precedent.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 80% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și a numărului de 
dosare examinate de instanță. În anul 2011, numărul de dosare examinate 
a constituit 5328 față de 5251 examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 40 lei, pe cînd în anul 2011 – 52 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Ialoveni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși atît cheltuielile operaționale cît și numărul de dosare examinate au 
avut o evoluție ascendentă, în anul 2011 costul mediu operațional al unui 
dosar s-a majorat cu 12 lei. Majorarea poate fi explicată prin faptul rata 
de creștere a cheltuielilor operaționale a fost mai mare față de rata de 
creștere a numărului de dosare examinate. Astfel, dacă prima a fost de 
34% atunci a doua a fost de doar 1%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA IALOVenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 52 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Ialoveni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Ialoveni a fost inferior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Ialoveni
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Ialoveni evidența contabilă se duce manual. Pro-
babil din lipsa de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – consilier. Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în 
achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă schim-
bare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la șase 
luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Ialoveni
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JUDECĂTORIA 
LEOVA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Leova, amplasată în orașul Leova, deservește 54.500  
locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul Leova con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul de angajați 
ai Judecătoriei Leova, cu excepția judecătorilor, constituie 20,5 
unități de personal. La Judecătoria Leova nu există un specialist în 
resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consilierul președintelui. Specialistul relații cu publicul 
cumulează și funcția de specialist cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuieli-
lor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale au fost în 
creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
a crescut față de anul precedent și a fost superior costului mediu 
ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Leova are suprafața de 1439,8 
m², are 2 etaje și subsol. Clădirea judecătoriei este într-o stare bună: 
fațada clădirii, apeductul, sistemul de canalizare și sistemul electric, 
au fost renovate. Se planifică instalarea gratiilor la ferestrele de la 
etajul 1 și a unui gard pe perimetrul teritoriului instanței, cu amena-
jarea acestuia în modul corespunzător.

Angajații Judecătoriei Leova folosesc versiunea 2 a PIGD, care a fost 
instalată în 2009. Repartizarea inechitabilă a dosarelor și viteza re-
dusă, au fost menționate de către angajații Judecătoriei Leova drept 
domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD. 

Or. Leova, str. Unirii, 22

Data vizitei: 01 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Leova nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 2 săli de ședință în care este instalat echipamentul 
de înregistrare audio. Motivul neutilizării îl constituie lipsa instru-
irii grefierilor. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că 
toate ședințele se petrec în sălile de judecată, dat fiind numărul de 
4 săli la 4 judecători care la moment activează în judecătorie. Flu-
xul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, dar și prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării audio a 
ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Leova țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Leova a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu  407 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 505 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 92,1%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă, lipsește 
avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este in-
terzis. 

Pagina web a Judecătoriei Leova este actualizată periodic, meniuri-
le fiind parțial completate cu informație de interes public. Cu toa-
te acestea, uneori lipsește coerența între denumirea meniului și 
conținutul materialului plasat.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 1 Fațada exterioară a fost renovată integral în cadrul reparației din 2010. A fost 
consolidată clădirea.  

Alimentare cu apă 1 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul de alimentare 
cu apă centralizat. Țevile în subsol au fost schimbate.

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică a fost renovată. Probleme nu au fost raportate.

Sistem de canalizare 1 Sistemul de canalizare a fost renovat. 

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Țevile și caloriferele sunt vechi, fiind 
renovate doar țevile din subsol. Cazanele au o vechime de 10 ani. Probleme nu au 
fost raportate, însă în vederea economisirii se planifică schimbarea caloriferelor. 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 4 Structura acoperișului este nesigură, cu fisuri. Se preconizează reparația acestuia.

Interior 1 Interiorul instanței a fost complet renovat. Reparația a fost efectuată calitativ și cu 
gust. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada
foto 2. Fațada
foto 3. Spațiu public

2

3

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

5

Judecătoria Leova
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Leova în luna mai 2012. 

Clădirea Judecătoriei Leova are o suprafață de 1439,8 m², 2 etaje și subsol. 
Sunt 15 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Leova beneficiază de serviciile poliției judiciare, pe timp de 
zi și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal. Se 
dorește instalarea sistemului de semnalizare și a camerelor video. 

În anul 2007 clădirea se afla într-o stare nesatisfăcătoare. Finisajul interi-
oarelor de la etajul 1 era învechit și în stare proastă, în special pardoseala 
care era foarte deteriorată pe alocuri. Sala de ședințe de la acest etaj tre-
buia renovată. Ferestrele, ușile și ramele ușilor erau de lemn și în stare ne-
satisfăcătoare. Corpurile de iluminat și prizele electrice din toată clădirea 
erau într-o stare foarte proastă și trebuiau schimbate. WC-rile de la acest 
etaj trebuiau renovate. Spațiile de la etajul 2 se aflau într-o stare similară, 
urmînd să fie renovare.

La etapa actuală, clădirea se află în stare bună. A fost efectuată reparația 
capitală a clădirii, la etajele 1 și 2. Subsolul nu a fost reparat.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, fi-
ind în stare foarte bună. Sistemul electric este în stare bună, fiind re-
novat integral. Arhiva este aranjată eficient într-o singură încăpere la 
etajul 1, spațiul fiind proiectat special pentru arhivă. A fost instalat un 
sistem de ventilare. Securitatea arhivei este asigurată de o ușă solidă. 
Specialistul din cancelarie a fost transferat într-un birou mai mare, mai 
aproape de intrare. Biroul șefului cancelariei este amenajat vizavi de 
intrarea în instanță. Un birou, care anterior a fost ocupat de judecător, 
la etajul 1, a fost eliberat și transformat în birou pentru specialistul din 
cancelarie. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Leova este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de intrare separată pentru 
aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia format din 3 celu-
le. Instituția dispune de 4 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 
4 judecători. 

Judecătoria Leova dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică reparația acoperișului, subsolului și garajului. Se planifică instala-
rea gratiilor la ferestrele de la etajul 1 și a unui gard pe perimetrul terito-
riului instanței, cu amenajarea acestuia în modul corespunzător.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare foarte bună. Toate spațiile 
au fost renovate, inclusiv spațiul pentru arhivă. În birouri a fost schimbat 
tavanul, podeaua și au fost vopsiți pereții. Au fost schimbate ușile și feres-
trele. La etajul 1 se află 2 veceuri, care sunt în stare bună, fiind renovate 
integral. Holul și scara principală din instanță au fost renovate integral. 

La etajul 2 pereții, tavanele, podelele, ferestrele și ușile interioare, au fost 
renovate. În cadrul birourilor și holului instanței au fost instalate plăci cera-
mice noi, zugrăviți pereții și montate tavane suspendate. De asemenea, a 
fost procurat mobilier și instalate corpuri de iluminat noi. Sălile de ședință 
au fost renovate și amenajate cu mobilier nou. Serverul este instalat într-o 
cameră de deliberare, dotată cu aer condiționat. Iluminarea naturală este 
bună și toate ferestrele de pe etaj sunt în stare bună. Birourile judecăto-
rilor și ale altor angajați sunt într-o stare bună. WC-ul pentru angajați, de 
asemenea, este în stare bună.

Sistemul de încălzire este în stare bună. Țevile din subsol au fost renovate 
și se preconizează schimbarea caloriferelor. Cazanele au o vechime de 10 
ani, fiind în stare bună.

Judecătoria Leova nu dispune de un sistem de alarmă, beneficiind pe timp 
de zi de paza asigurată de poliția judiciară, iar pe timp de noapte de paznici.

Corpurile de iluminat au fost schimbate în cadrul reparației din anul 2010. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. Toate recomandă-
rile din raport au fost realizate. Astfel, au fost renovate ferestrele și fi-
nalizată reparația fațadei clădirii. A fost renovată rețeaua electrică, sis-
temul de canalizare și de alimentare cu apă. Executorii judiciari au fost 
transferați, spațiul ocupat de aceștia fiind reconfigurat. În camera cu ser-
verul a fost instalat sistemul de aer condiționat.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Schimbarea ferestrelor  și finalizarea reparației 
fațadei clădirii

Realizat

Renovarea rețelei electrice, a firelor electrice și 
a corpurilor de iluminat

Realizat

Transferarea executorilor judiciari într-o altă 
clădire adecvată

Realizat

Reconfigurarea spațiului și renovarea interioa-
relor, în special a sălilor de ședințe

Realizat

Repararea țevilor de canalizare și de alimentare 
cu apă

Realizat

Instalarea sistemului de aer condiționat în 
camera cu serverul pentru rețeaua locală de 
calculatoare (LAN)

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Leova a fost realizat un 
număr substanțial de renovări. 

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările identificate în anul 2009, se 
poate conchide că 100% din numărul total de recomandări au fost 
realizate. 

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Instalarea plăcuțelor privind accesul interzis al terțelor persoane 

în birourile judecătorilor.
•	 Instalarea plăcuțelor privind înregistrarea audio a ședințelor de 

judecată.

foto 6. Spațiu pentru justițiabili 
foto 7. Hol  ( etajul 2) 
foto 8. Ghișeul pentru paza instanței
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Leova utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a fost 
instalată versiunea 2 a PIGD. Angajații Judecătoriei Leova au menționat 
probleme ce țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de 
funcționare a PIGD și repartizarea inechitabilă.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: dosarele civile în întregime, dosarele penale – doar rechizitoriul și 
dosarele contravenționale sunt scanate în întregime. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, toate 
probleme de ordin tehnic fiind adresate către CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere. 
Se dorește ca aceștia să fie mai operativi în rezolvarea problemelor care 
apar pe parcurs, fără tergiversări. Au fost invocate și problemele legate de 
costurile înalte ale serviciilor prestate de CTS.  Astfel, gradul general de 
satisfacție a Judecătoriei Leova de serviciile prestate de CTS în 2012 este 
la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Leova 

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Mărirea vitezei de procesare a informației
2. Modificarea drepturilor de acces a utilizatorului „Președinte” 

în vederea asigurării accesului nelimitat ca a utilizatorului „Ma-
nager”.

Sursa:  Președintele Judecătoriei Leova

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Leova dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele nu sunt 
înregistrate audio, din motiv că grefierii nu sunt instruiți în utilizarea echi-
pamentului audio. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că toate 
ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 4 judecători care la moment 
activează în instanță și 4 săli de ședință. 

Solicitări pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost. Pe parcur-
sul anilor 2009-2012, cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea ședinței 
nu au fost. 

Pe ușile sălilor de ședință nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt realizate, respectiv nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura pleni-
tudinea și corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Leova țin de im-
posibilitatea de a utiliza înregistrarea audio, din motiv că grefierii nu sunt 
instruiți în acest sens. Probleme raportate de altă natură sunt fluctuația 
cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, legislația imperfectă care 
prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie și electronic.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

11

foto 9. Biroul șefului cancelariei
foto 10. Biroul specialistului din 

cancelarie

9

10

foto 11-12. Sală de ședință 
foto 13. Inscripție de pe una  

din sălile de ședință

12

13
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI LeOVA

Judecătoria Leova dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actuali-
zează 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 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Leova

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui judecătoriei Anunț despre faptul că Judecătoria Leova și-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 Relații 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 Informații statistice privind dosarele examinate în perioada anului 2009
Informații de interes public Nu conține informații

Sursa: http://jlv.justice.md/

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 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 tabe-
lul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Leova trebuie să fie reformatat. Informației din meniul 
Informații statistice nu este actualizată.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Leova dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 18  (funcționale doar 17) 3
Imprimante 16  (funcționale doar 15) 3
Scanere 2 1
Fax 3 -
Seturi de înregistrare audio 2 2
UPS 4 13

Sursa: Judecătoria Leova

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Leova se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor, necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Leova nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Leova sunt necesare 3 computere, 3 imprimante, 1 scaner,  2 

seturi de echipament de înregistrare audio și 13 UPS-uri. 
•	 Judecătoria Leova utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt comple-

tate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Leova. Uneori lipsește coerența 
între denumirea meniului și conținutul acestuia.

Recomandări

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Desfășurarea cursurilor de instruire internă a grefierilor în utilizarea PIGD și a sistemului de înregistrare 

audio.
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web 
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Leova este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregis-
trate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Leova a scăzut din 2009 de la 3039 dosare la 2632 
dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 2930 
dosare în anul 2009 la 2425 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Leova s-a micșorat de la 532 do-
sare în anul 2009 la 501 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 752 dosare în anul 2009 la 126 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Leova relevă o creștere a restanței de la 109 dosare restante în 2009 la 
207 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Leova a scăzut de la 96,4% în 
anul 2009 la 92,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI LEOVA
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Leova se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lu-
crări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Leova se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 2 specialiști. Specialiștii 
din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe 
suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Leova utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Leova

Categoria 
registrului

Denumirea registrului 

general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 
2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a scrisorilor în plicuri
4.	 Registrul de evidență al literaturii parvenite în instanță
5.	 Registrul de evidență a dosarelor transmise la Curtea de Apel, Curtea Supremă de 

Justiție și Procuratură.
6.	 Registrul de evidență a materialelor privind încuviințarea spitalizării forțate și trata-

mentului forțat și încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de 
psihiatrie

7.	 Registrul de evidență al cererilor de acordare a asistenței juridice privind înmînarea 
actelor instanțelor judecătorești străine (delegație pentru asistență judiciară obligatorie)

Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile
2.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest
3.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului arestului
4.	 Registrul de evidență a materialelor privind liberarea provizorie sub controlul judiciar 

a persoanei deținute
5.	 Registrul de evidență al materialelor privind plîngerile împotriva acțiunilor organelor 

de urmărire penală și a organelor care exercită activitatea operativă de investigație
6.	 Registrul de evidență al corpurilor delicte
7.	 Registrul de evidență al persoanelor date în căutare
8.	 Registrul de evidență al  materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor jude-

cătorești
9.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență al plîngerilor împotriva hotarîrilor organelor extrajudiciare în ca-

uze contravenționale

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Leova 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Indicele alfabetic
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Leova 

Reieșind din lista registrelor prezentată echipei de evaluare, se poate constata că angajații Judecătoriei Leova s-au con-
format modificărilor la Instrucțiune3, în special în partea ce ține de înregistrarea dosarelor civile și contravenționale. 
Lista registrelor cu caracter general și a celor ce se referă la dosare penale urmează a fi revizuită. 

Arhiva Judecătoriei Leova este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind amenajată eficient într-un singur spațiu. Lip-
sesc orice indicatoare de direcționare a cetățenilor spre arhivă. Încăperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are 
dimensiuni adecvate, o locație potrivită, dosarele fiind păstrate în mod ordonat. Starea tehnică a încăperii pentru 
arhivă este bună, dispune de un sistem de ventilare. Corpurile delicte sunt păstrate în spațiu separat.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Leova a scăzut în perioada 2009-2011 cu 13,4%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Leova a scăzut în perioada 2009-2011 cu 17,2%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Leova în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 31 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 7 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 626 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  98 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 4,3%.
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea evitării dublării informației. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel. 
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La Judecătoria Leova activează 4 judecători (conform schemei de încadra-
re aprobate). Numărul de angajați ai Judecătoriei Leova, cu excepția jude-
cătorilor, constituie 20,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Leova nu este prevăzută funcția de 
specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este reali-
zat, în practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. 
Pînă la introducerea acestei unități, președintele instanței și șeful cancela-
riei erau responsabili de gestionarea resurselor umane. 

La Judecătoria Leova activează un specialist relații cu publicul, care cumu-
lează această funcție cu funcția de specialist în cancelarie. De facto, func-
țiile persoanei responsabile pentru relațiile cu publicul sunt îndeplinite de 
consilierul președintelui.

Acesta asigură furnizarea operativă a informației de interes public, afișa-
rea pe panoul de informații a informației cu privire la cauzele numite spre 
examinare, gestionarea paginii web a instanței, pregătește informația pri-
vind activitatea judecătoriei pentru publicare și se asigură de publicarea ei 
în sursele mass-media, atît la solicitarea acestora, cît și din proprie inițiati-
vă, și realizează alte sarcini în legătură cu specificul funcției sale. 

Pentru anunțarea unei funcții vacante se plasează un anunț în cadrul 
instanței și pe pagina web, cu bibliografia necesară. Se formează Comisia 
de concurs pentru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice 
vacante, formată din 3 judecători și secretarul comisiei. Persoanelor – can-
didate li se propune trecerea probei verbale și scrise, cu acordarea unui 
bilet cu întrebări și 30 min pentru pregătirea răspunsului. Se întocmește 
procesul – verbal al ședinței de desfășurare a concursului pentru selecta-
rea candidaților pentru ocuparea funcției vacante și reieșind din rezulta-
tul notei finale de concurs se decide admiterea candidatului. Președintele 
instanței de judecată emite ordinul de angajare.

Judecătoria Leova dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, contabil-șef, consultant, specialist coordonator, șef cancela-
rie, specialist cancelarie, șef arhivă, grefier și translator. 

Tabel 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Leova

Nr. 
d/o

Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecător 3 -
2. Judecător de instrucție  1  -
3. Consilier al președintelui  1 -
4. Contabil-șef 1 -

5. Consultant 1 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 1 -
8. Grefier 4 -
9. Translator 1 1

10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef arhivă 1 -
12. Şef serviciu auxiliar 1 -
13. Şofer 1 -
14. Îngrijitor de încăperi 2.5 -
15. Curier 0,5 -
16. Paznic 3 -
17. Operator în sala cu cazane 0.5 -

TOTAL 24.5 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Leova 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau 
prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări 
eficiente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ. În 2011 toți judecătorii instanței din Leova 
au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii 
cu care a discutat echipa de evaluare au menționat că instruirile de la 
INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru 
a le satisface necesitățile de informare și instruire. Pentru căutarea 
actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă de pe pagina web 
a Ministerului Justiției, instanța nefiind abonată la vreo bază de date 
legislativă privată. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Leova 
pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, 
Legea și Viața, Dreptul, Institutului Național de Justiție, Revista Națională 
de Drept, Themis și Justiția constituțională. 

Colaboratorii judecătoriei  au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire 
pentru angajați. Domeniile de instruire pentru grefieri țin de întocmirea 
procesului-verbal al ședinței de judecată, întocmirea titlurilor executorii, 
lucrul cu programele PIGD și Femida, conduita și etica funcționarului 
public. 

Concluzii

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Leova este reali-

zat de președinte și consilierul președintelui judecătoriei. 
•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, ac-

tivează în calitate de specialist cancelarie. Funcțiile specialistului 
relații cu publicul sunt exercitate de consilierul președintelui.

•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-
ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Leova, în vederea clarificării problemelor 
iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE
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La Judecătoria Leova, cancelaria este amplasată la intrarea în instanță. 
Specialistul relații cu publicul (care cumulează această funcție cu cea de 
specialist cancelarie) se află la etajul 1 în cadrul cancelariei. Biroul consili-
erului președintelui, care exercită de facto, funcțiile specialistului relații cu 
publicul, se află la etajul 1. La intrarea în instanță lipsesc orice indicatoare 
de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu publicul. Nu există 
nici săgeți de direcționare la cancelaria sau arhiva Judecătoriei Leova. Nu 
există indicatoare cu avertismentul că accesul în biroul judecătorului este 
interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Leova 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word; 

-	 poster informativ despre mediere. 

În timpul săptămînii părțile și alți participanți la proces se pot adresa la 
cancelaria Judecătoriei Leova pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest 
scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit 
cererea la președintele Judecătoriei Leova spre avizare. Dacă cererea este 
avizată, persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Cu 
confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la arhivar pentru a 
putea primi copia de pe hotărîre. Dacă persoanele care solicită eliberarea 
unei copii vin de la distanțe mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru 
alte categorii de persoane, termenul mediu de eliberare a copiei este de 
3 zile. 

Concluzii

•	 Lipsesc indicatori clari de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță nu 
conține suficientă informație menită să ajute vizitatorii să se ori-
enteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Leova se află la etajul 1 al clădirii, aproape 
de intrare, însă lipsește in ghișeu unic de informații și eliberare 
a documentelor. Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri 
necesită avizarea președintelui instanței, care este nevoit să de-
dice o parte din timpul său examinării și aprobării sau respingerii 
cererilor privind eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatorilor clari spre biroul specialistului relații cu pu-
blicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat lista cauze-
lor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, orele de lucru a instanței, anunț des-
pre pagina web a Judecătoriei Leova, informație despre dreptul 
părților la proces de a solicita înregistrarea audio a ședinței și o 
copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații despre taxa de 
stat, modele de cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panoul cu listele ședințelor de judecată 
foto 15. Panou informativ despre mediere

14

15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Leova elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministreul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Leova este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Leova a cunoscut o evoluție instabilă. Dacă în anul 2011, bugetul instanței 
a fost în creștere cu 37% față de anul precedent, atunci pentru anul 2012, 
bugetul a fost planificat cu 53% mai puțin față de anul 2011. 

Aceste fluctuații ale bugetului se explică prin faptul că în anii 2010-2011, 
instanța a beneficiat de mijloace financiare pentru reparații capitale. Su-
plimentar la aceasta, în anul 2011, instanța a procurat un automobil. Pen-
tru anul 2012, toate aceste categorii de cheltuieli lipsesc. În anul 2011, 
cheltuielile pentru servicii comunale au fost într-o ușoară creștere de 6% 
urmată de o creștere esențială de circa 2,5 ori pentru anul 2012. În anul 

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

2011 cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere cu 192% față de 
2010, pe cînd pentru anul 2012, acestea au fost planificate cu o diminuare 
de 22% față de 2011.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecăto-
riei, fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 122,8 mii lei la 
358,2 mii lei (ceea ce constituie o creștere de circa 2 ori), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregis-
trat o creștere de circa 173%, ceea ce de asemenea constituie o creștere 
impresionantă. Raportînd 358,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 334,7 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale au crescut cu circa 212 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Leova pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 747,964 736,130 -2% 899,900 22%
Reparații 1,174,458 1,449,589 23% 0 -100%
Servicii comunale 77,999 82,999 6% 200,200 141%
Mijloace fixe 15,036 299,993 1895% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 122,812 358,173 192% 278,000 -22%

Total 2,138,269 2,926,884 37% 1,378,100 -53%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Leova
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011, ponderea cheltuielilor pentru re-
chizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltu-
ielilor operaționale, a avut o creștere impunătoare. Aceasta s-a majorat 
de la 13% în anul 2010 la 65% în anul 2011. Anume această categorie de 
cheltuieli a stat la baza majorării cheltuielilor operaționale despre care 
s-a menționat anterior. Pentru anul 2012, mijloacele financiare destinate 
acoperirii acestor cheltuieli s-au diminuat, acestea deținînd o pondere de 
doar 15% în totalul cheltuielilor operaționale. 

În ce privește cheltuielile pentru servicii de transport, de telecomunicație 
și de poștă, în anii 2010-2011 acestea au cunoscut o evoluție descenden-
tă. În anul 2012, pentru ambele categorii de cheltuieli au fost planificate 
mijloace financiare în creștere.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării plicurilor și timbrelor poștale. 

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011, comparativ cu anul 
2010, poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
această creștere nu poate fi explicată prin creșterea numărului de dosa-
re examinate. În anul 2011, numărul acestora a constituit 2425, adică cu 
doar 11 dosare mai mult față de anul precedent (2414). 

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 51 lei, pe cînd în anul 2011 – 148 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Leova

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi explica-
tă prin creșterea accelerată a cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA LeOVA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 148 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Leova 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Leova a fost superior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Leova
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Leova evidența contabilă se duce manual. Din lipsă 
de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o aplicație soft 
pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model, ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, Judecătoria Leova a beneficiat de o creștere reală a 
bugetului, inclusiv și a mijloacelor financiare destinate cheltuieli-
lor operaționale.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Leova a exa-
minat practic același număr de dosare pe cînd cheltuielile opera-
ționale sau majorat esențial. Această situație demonstrează că, 
cel puțin, finanțarea cheltuielilor operaționale nu este corelată cu 
numărul de dosare examinate.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd în acest scop un 
specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
NISPORENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Nisporeni, amplasată în orașul Nisporeni, deservește 60 
722 locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul Nispo-
reni conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 4 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 21 persoane. La Judecătoria 
Nisporeni nu există un specialist în resurse umane, managementul 
resurselor umane fiind realizat de președintele instanței și șefa can-
celariei. Totodată, în instanța nu este angajat nici  specialistul relații 
cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuie-
lilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a redus față de anul precedent, dar a fost superior costului me-
diu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Nisporeni a fost construită în anul 1974 și este amplasa-
tă alături de secția de poliție a orașului, aproape de centrul orașului 
- o amplasare potrivită pentru asigurarea accesului publicului la in-
stanță.

Clădirea în care își are sediul Judecătoria Nisporeni are suprafața 
totală de 962 m2, este construită în 2 nivele și un subsol, proiec-
tul fiind destinat construcției unei judecătorii. Clădirea judecătoriei 
este în stare relativ bună, cu toate că fațada clădirii și acoperișul au 
fost renovate demult, iar sistemul de electricitate, sistemul de încăl-
zire, sistemul de canalizare și spațiu pentru arhivă au fost renovate 
parțial.

Angajații Judecătoriei Nisporeni folosesc versiunea 3 a PIGD, care 
a fost instalată în 2011. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, ne-
repartizarea dosarelor judecătorului de instrucție prin PIGD, dar și 

or. Nisporeni, str. Ion Vodă, nr. 5

Data vizitei: 29 mai 2012

cunoașterea insuficientă a opțiunilor noi existente în versiunea 3 a 
PIGD au fost menționate de către angajații Judecătoriei Nisporeni 
drept domenii problematice ce țin de utilizarea PIGD.

Cea mai stringentă problemă pentru această instanță, la etapa ac-
tuală, este lipsa spațiului pentru deținuți și fluxul mare de cadre. În 
prezent 16 persoane sunt angajate prin cumul, pentru a fi menținu-
te la serviciu.

Angajații Judecătoriei Nisporeni înregistrează audio toate ședințele 
care au loc în cele 3 săli de ședințe, unde este instalat echipamen-
tul de înregistrare audio. Totodată, în timpul vizitei de documentare 
s-a menționat că nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor 
în sălile de ședințe, dat fiind numărul de 4 săli la 5 judecători care 
la moment activează în judecătorie. Din aceste considerente, unele 
ședințe se desfășoară în birourile judecătorilor și, respectiv, nu sunt 
înregistrate. Lipsa instruirilor, fluxul de cadre, dar și prevederile le-
gislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării audio a 
ședințelor de judecată.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Nisporeni continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifi-
cărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Nisporeni a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 495 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 530 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 92,1%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă lipsește 
inscripția cu informarea cetățenilor despre accesul interzis în biroul 
judecătorului.

Judecătoria Nisporeni actualizează periodic pagina web a instanței, 
unele meniuri fiind completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, uneori fie lipsește informația din meniu, fie lipsește 
coerența între denumirea meniului și informația plasată. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Pereții exteriori sunt din piatră, cu finisaj de tencuială și se află într-o stare  
nesatisfăcătoare. Fațada nu a fost renovată din lipsa mijloacelor financiare.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este centralizată, permanentă și are o presiune acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 2 Starea rețelei de electricitate este apreciată ca fiind bună. 

Sistem de canalizare 2 Sistem centralizat de canalizare, conectat la conductele de drenaj subterane ale 
oraşului. În anul 2011 a fost schimbat integral tot sistemul de canalizare. Ţevile pentru 
apă au fost schimbate. Totuşi, unele porţiuni nu a fost posibil de schimbat, din motiv 
că schimbarea lor este posibilă odată cu renovarea totală a încăperii.

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire autonomă cu gaz natural. În anul 2006 s-a instalat un nou sistem de 
încălzire cu două cazane.

Sistem anti-incendiu 2 A fost instalat în 2007. În toată clădirea există stingătoare.

Acoperiș 4 Acoperișul are o structură de lemn peste care sunt așezate plăci de azbest. Acoperișul  
a fost reparat în anul 1991. Sunt semne de scurgeri prin crăpăturile de la legătura 
dintre plăcile de azbest. 

Interior 1 Spațiile de oficiu sunt într-o stare foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Fațada judecătoriei 
foto 2. Scările de la intrarea  

în instanță
foto 3. Scări din interior

2

3

foto 4. Vestiar pentru avocați
foto 5. Veceu public
foto 6. Fațada exterioară

6

5

Judecătoria nisporeni
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza  condițiilor fizice și operați-
onale constatate la Judecătoria Nisporeni în luna mai 2012.

Clădirea Judecătoriei Nisporeni are o suprafață de 962 m², 2 nivele și un 
subsol. Sunt 20 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe.

Securitatea Judecătoriei Nisporeni este asigurată de serviciul pază de stat 
începînd cu anul 2007, care a instalat în instanță un sistem de alarmă anti-
incendiar și anti-spargere.

Judecătoria Nisporeni dispune de un sistem de canalizare și apeduct cen-
tralizat, care a fost renovat parțial în 2011. Fațada exterioară și acoperișul 
nu au fost reparate. Arhiva este amplasată la etajul 1 și a fost renovată 
parțial. Camera este dotată cu sistem de aer condiționat, rafturile sunt 
confecționate din lemn cu suport metalic. 

Sistemul de încălzire este într-o stare bună. A fost procurat un cazan nou. 
Se recomandă schimbarea tuturor țevilor și a caloriferilor, pentru a face 
economii la consumul de gaze naturale. Un spațiu pentru veceu se află în 
curte și este destinat pentru justițiabili, fiind renovat integral în anul 2011.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Nisporeni este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că nu există un spațiu 
pentru deținuți. S-a menționat că, la moment, deținuții sunt aduși în sala 
de ședințe prin ușa din spate a instanței, direct din Comisariatul de Poliție 
și sala care este destinată pentru examinarea cauzelor penale are intrare 
separată pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru aceștia.

Instanța dispune de 4 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 5 ju-
decători. În 2011, în subsol, a fost amenajată o sală de ședință cu cameră 
de deliberare, a fost reînnoit tavanul și scările din spatele instanței.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare foarte bună. Aces-
tea au fost renovate integral în 2008, instalîndu-se ferestre, uși și tavane 
noi. S-a efectuat finisajul pereților și a pardoselii, s-au montat corpuri de 
iluminat și s-a procurat mobilă. La acest etaj nu există WC-uri publice. Exis-
tă un WC cu intrare din camera de odihnă a președintelui judecătoriei, 
care este într-o stare foarte bună.

La etajul 2 toate birourile judecătorilor au fost renovate integral în 2008 și 
se află într-o stare foarte bună. În toate birourile au fost instalate ferestre 
și uși noi în 2008. În multe încăperi s-au instalat lambriuri de lemn care vor 
proteja pereții de uzură și zgîrîieturi. 

Scara din față este reparată parțial; trebuie montate plăci ceramice și o 
bară de susținere. Scara din spate a fost renovată integral în 2011. Tot în 
2011, în subsol, a fost amenajată camera pentru corpuri delicte.

În spațiul de așteptare pentru public podeaua este acoperită cu gresie, a 

fost instalat tavan suspendat. Nu există WC-uri publice la acest etaj. Cele 
două WC-uri disponibile au intrarea din camerele de deliberare și sunt 
într-o stare relativ bună, cu acces doar pentru personal.

Majoritatea birourilor din instanță au fost echipate cu sisteme de aer con-
diționat.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. 3 din aceste 6 reco-
mandări au fost deja realizate, 1 a fost realizată parțial, iar 2 nu au fost 
realizate, dar este planificată realizarea lor pentru anul viitor. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților  
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Înlocuirea plăcilor de azbest de pe acoperiș cu foi 
de metal și instalarea jgheaburilor, a burlanelor și a 
rezervoarelor de colectare a apei de ploaie.

Planificat 

Curățarea și zugrăvirea pereților de exterior. Planificat 
Renovarea rețelei de alimentare cu energie electrică 
a clădirii, inclusiv firele electrice din interior.

Realizat parțial

Renovarea și reconfigurarea interiorului, unde este 
necesar.

Realizat

Instalarea gardului pe tot perimetru. Realizat
Instalarea sistemului de aer condiţionat în spaţiul 
unde este instalat serverul pentru reţeaua locală de 
calculatoare LAN.

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012, la Judecătoria Nisporeni au fost realizate 
o mare parte din lucrările de renovare recomandate în Raportul 
privind evaluarea infrastructurii, cu excepția celor planificate 
pentru realizare.

•	 Majoritatea încăperilor din clădirea Judecătoriei Nisporeni au fost 
renovate în perioada 2008-2011.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 37% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate, 25%  nu au fost realizate dar se planifică a fi 
realizate în anul viitor și 13% din numărul total de recomandări au 
fost realizate parțial.

Recomandări

•	 Crearea unei celule pentru deținuți.
•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii.
•	 Înlocuirea plăcilor de azbest de pe acoperiș cu foi de metal și 

instalarea jgheaburilor, a burlanelor și a rezervoarelor de colectare 
a apei de ploaie.

•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Renovarea integrală a sistemului de canalizare.
•	 Schimbarea ușilor vechi.
•	 Pavarea spațiului din jurul instanței.
•	 Amenajarea unui spațiu separat pentru server și asigurarea 

securității acestuia. 
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor de către procurori și 

avocați.
•	 Transformarea biroului președintelui judecătoriei de la etajul 1 în 

sală de ședințe.
•	 Transformarea sălii de ședințe de la etajul 2, în biroul judecătorului.

foto 7. Coridor
foto 8. Biroul judecătorului 
foto 9. Oficiul grefierului

7

8

9

•	 Crearea arhivei centrale 
și a unor WC-uri noi la 
primul etaj.

•	 Renovarea generală a 
finisajelor interioare 
acolo unde este necesar.
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Nisporeni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD, care cuprinde modulul 
de raportare statistică electronică și unele modificări condiționate de pro-
gramarea modulului dat.

S-a constatat ca angajații Judecătoriei Nisporeni nu folosesc modulul de 
raportare statistică din motivul că nu cunosc cum să-l folosească pentru 
a genera rapoarte statistice electronice. Alte probleme care au fost men-
ționate țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt generarea de erori și 
repartizarea inechitabilă a dosarelor. Mai mult, s-a menționat că, PIGD nu 
dispune de posibilitatea înregistrării cererilor reconvenționale. Totodată, 
s-a menționat că versiunea a 3 PIGD este mult mai performantă, față de 
cea anterioară și viteza de navigare este mai bună.

Serverul instanței este amplasat la etajul 2, în camera de deliberare, acce-
sul este limitat, în cameră este instalat sistem de aer condiționat.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: pentru dosarele civile se scanează toate documentele anexate la 
cererea de chemare în judecată, iar pentru dosarele penale – se scanează 
doar rechizitoriul și scrisoarea de însoțire. Specialistul cancelariei a menți-
onat că procedura de scanare a actelor durează foarte mult timp.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd informația nu este găsită prin 
PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de can-
celarie.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Nisporeni, serviciile 
prestate de CTS sunt calitative și prestate în termeni rezonabili, astfel, ei 
contactează CTS ori de cîte ori este necesitate, pentru soluționarea pro-
blemelor apărute.

Gradul general de satisfacție a Judecătoriei Nisporeni de serviciile presta-
te de CTS în 2012 este apreciat la nivelul de 5 din 5.

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată.
2. La dosarele cu indicele 2PO să fie posibil de accesat opțiunea 

Restituire.

3. Crearea unui meniu separat, unde să fie incluse numai dosare-
le în procedură a judecătorului, deoarece un dosar care a fost 
redistribuit de la un alt judecător, care a fost primit în proce-
dură, de exemplu în 2010, trebuie să fie căutat prin toate filele 
meniului, asta în cazul în care nu se știe cu certitudine sub ce 
nume sau număr a fost înregistrat dosarul.

4. Să fie posibil de înregistrat cererea reconvențională.
5. Să fie posibil de a alege la rezultatul ședinței - admis parțial.

Sursa:  Președintele Judecătoriei Nisporeni

Judecătoria Nisporeni nu dispune de un specialist în tehnologii informați-
onale. Instanța a încheiat un contract cu o persoană juridică privind pre-
starea serviciilor în tehnologii informaționale. Unele probleme, însă, sunt 
direcționate spre soluționare către CTS. 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Nisporeni dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. Sălile de ședințe renovate dispun de camere de deliberare și 
sisteme de aer condiționat. Toate ședințele care au loc în sălile de ședințe 
sunt înregistrate audio (cu excepția unor rare cazuri cînd echipamentul se 
defectează). În timpul vizitei de documentare s-a relatat că, în majoritatea 
cazurilor, ședințele se desfășoară în săli, însă unele ședințe pot avea loc în 
birourile judecătorilor, dat fiind numărul de 5 judecători care la moment 
activează în instanță și existența a 4 săli de ședință. Instanța dispune de 
spațiu pentru amenajarea celei de a 5 săli de ședințe, însă nu dispune de 
mijloace financiare pentru realizarea scopului propus. 

Echipamentul de înregistrare audio a instanței este funcțional, dificultățile 
în aplicarea acestuia fiind mai mult de ordin tehnic. Totodată, președintele 
a menționat că, indiferent de solicitările parvenite din partea participanți-
lor la proces privind înregistrarea ședințelor audio, toate ședințele desfă-
șurate în sălile unde este echipament, sunt înregistrate audio.

Orice solicitare pentru înregistrarea ședințelor de judecată este satisfă-
cută. Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programului 
și echipamentului de înregistrare audio, doar într-un 1% de cazuri a fost 
solicitat CD-ul cu înregistrarea ședinței.

Pe ușile sălilor de ședință sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale a ședințelor de 
judecată scrise și asigurarea transparenței și eficienței activității instanțe-
lor de judecată. În 100% de cazuri cînd a fost efectuată înregistrarea audio, 
înregistrările audio ale ședințelor de judecată sunt folosite de grefieri pen-
tru a asigura plenitudinea și corectitudinea procesului-verbal. 

După efectuarea înregistrărilor audio, acestea se stochează pe serverul in-
stanței. După care, este urmată procedura de stocare și ștergere a înregis-
trărilor audio prevăzută în Regulament. Copiile tuturor proceselor verbale 
se salvează pe CD și se anexează la dosare. Înregistrările audio sunt șterse 
de pe server în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul 
pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei Nis-
poreni țin de numărul insuficient de săli de ședință, numărul insuficient 
de echipament audio, legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe 
suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor instruite în domeniu.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Serverul din judecătorie
foto 11. Sală de ședință, amenajată în subsol
foto 12. Sală de ședință cu echipament audio
foto 13. Inscripția pe ușa sălii de ședințe
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI nISPORenI

Judecătoria Nisporeni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actu-
alizează la Judecătoria Nisporeni de specialistul în tehnologiile informaționale, în măsura în care informația urma a 
fi actualizată. În prezent, specialistul în tehnologiile informaționale nu mai activează în instanță 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 și gradul lor de comple-
tivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Nisporeni

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

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

Competența -	 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 relații cu publicul Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică și relații cu mass-media
Comunicate de presă Nu conține nici o informație.
Noutăți Linkul Posturi vacante, care nu conține nici o informație.
Arhiva Link-uri, care nu conține nici o informație.
Organizare Organigrama.
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 10.08.2012
Informații statistice Nu conține nici o informație
Informații de interes public Dicționar juridic

Sursa: http://jns.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu unele 
informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Nisporeni. Cu toate acestea, uneori lipsește coerența 
între denumirea meniului și conținutul acestuia, sau în multe meniuri ale paginii web nu este plasată nici o infor-
mație de interes public. Astfel, în meniul Arhiva este plasat submeniul Link-uri, care nu conține nici o informație și 
nu corespunde denumirii meniului dat, în care trebuie să fie plasată informație generală despre activitatea arhivei 
și programul de lucru al acesteia. În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecă-
toriei Nisporeni 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 oportună plasarea linkurilor 
active în meniul dat. Se recomandă completarea meniurilor din pagina web cu informație comprehensivă de interes 
public și ajustarea și actualizarea ei permanentă.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Nisporeni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament.

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 26 5
Notebook 10 -
Microfon cu suport 14 3
Aparate de telefon mobil 8 -
UPS 8 -
Set de căști 13 -
Stabilizator 6 -
Imprimantă/ scanner /copiator 2 -
Imprimantă 2 5
Server 1 -
Condiționere 15 -
Televizor 1 -
DVD – VCD Televizor 1 -
Frigider 2 -
Scaner 1 2
Generator 1 -
Copiator digital 1 -
Cazan 1 -
Seturi de înregistrare audio 3 1

Sursa: Judecătoria Nisporeni

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Nisporeni se confruntă cu problema repartizării inechi-
tabile a dosarelor, necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 3 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Nisporeni folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată. 
•	 Angajații Judecătoriei Nisporeni șterg înregistrările audio de pe server în conformitate cu prevederile Regu-

lamentului3.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Nisporeni sunt necesare: 5 computere, 5 imprimante, 2 scanere, 

3 microfoane cu suport, 1 set de echipament de înregistrare audio pentru sala de ședințe renovată din subsol.
•	 Persoana responsabilă pentru gestionarea paginii web a Judecătoriei Nisporeni s-a concediat. La etapa ac-

tuală, pagina web nu se actualizează. În mare parte, meniurile paginii web  sunt completate. Cîteva meniuri 
ale paginii web nu conțin nici o informație de interes public.

Recomandări

•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin instituirea practicilor eficiente de plani-

ficare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Numirea unei persoane responsabile pentru gestionarea paginii web. 
•	 Completarea meniurilor din pagina web cu informație de interes public și ajustarea ei permanentă.
•	 Amenajarea unui spațiu separat pentru server și asigurarea securității acestuia.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Nisporeni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Nisporeni a scăzut din 2009 de la 2550 dosare la 
2055 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 2422 
dosare în anul 2009 la 1892 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Nisporeni s-a micșorat de la 724 
dosare în anul 2009 la 511 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 862 dosare în anul 2009 la 180 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Nisporeni relevă o creștere a restanței de la 128 dosare restante în 
2009 la 163 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Nisporeni a scăzut de la 95,0% în 
anul 2009 la 92,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Nisporeni se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Nisporeni se află la etajul 1, lîngă intrarea princi-
pală. La momentul vizitei de documentare, în cancelarie activa doar șefa 
cancelariei, celelalte posturi de specialiști fiind vacante. Specialiștii din 
cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și 
înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. Spațiu pentru can-
celarie este insuficient, se recomandă reconfigurarea acestuia, în sensul 
extinderii.

Pentru informarea cetățenilor, cancelaria utilizează fișele dosarelor și re-
gistrele, precum și meniul de căutare din PIGD, dacă informația nu este 
găsită.

Cancelaria Judecătoriei Nisporeni utilizează în activitatea sa următoarele 
registre:  

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI NISPORENI
Judecătoria nisporeni
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Nisporeni4

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registru unic de intrare a corespondenței

2.	 Registru unic de ieșire a corespondenței
3.	 Registru de evidență a executării hotărîrilor cu caracter civil
4.	 Registru de evidență a executării hotărîrilor cu caracter penal
5.	 Registru de evidență a ordonanțelor

Civil 1.	 Registrul alfabetic al cauzelor civile
2.	 Registrul apelurilor pe dosare civile și de contencios administrativ
3.	 Registrul de evidență, circulație și arhivare a cauzelor de contencios 

administrativ și economice
4.	 Registrul de evidență a cauzelor examinate în procedură simplă
5.	 Registrul de evidență a cererilor de revizuire
6.	 Registrul de evidență a cauzelor civile

Penal 1.	 Registru alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registru de transmitere a dosarelor penale pentru judecători
3.	 Registru de înregistrare a cererilor de apel și recurs
4.	 Registru de expediere a dosarelor la Curtea de Apel
5.	 Registru persoanelor care sunt anunțate în căutare
6.	 Registru persoanelor în privința cărora s-a aplicat art. 96 CP
7.	 Registru pentru înregistrarea dosarelor care au fost transmise curierului
8.	 Registru pentru înregistrarea corpurilor delicte
9.	 Registru pentru evidența cererilor privind reabilitarea persoanelor
10.	Registru pentru evidența recursurilor în anulare
11.	Registru pentru înregistrarea taxei de stat
12.	Registru pentru evidența cererilor și hotărîrilor transmise pentru traducere

Contravențional 1.	 Registru de evidență a plîngerilor împotriva organelor extrajudiciare
2.	 Registru de evidență a materialelor contravenționale

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Nisporeni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și în format electronic. Aceeași 
informație este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul 
înregistrării unui dosar civil.

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registru unic de intrare a corespondenței
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registru unic de intrare a corespondenței,  

Registrul de evidență a cauzelor civile
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al cauzelor civile

4 Sursa: Specialiști din cancelaria judecătoriei Nisporeni.

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registru unic de intrare a corespondenței,  
Registrul de evidență a cauzelor civile, Registrul 
alfabetic al cauzelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a cauzelor civile

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Nisporeni 

Cancelaria ține un număr de registre care contravine numărului de registre prevăzut în Instrucțiune5.

Arhiva Judecătoriei Nisporeni este amplasată la etajul 1. Spațiu pentru arhivă este mic, dar este echipat cu sistem de 
aer condiționat. Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Nisporeni a scăzut în perioada 2009-2011 cu 19,4%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Nisporeni a scăzut în perioada 2009-2011 cu 21,9%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Nisporeni în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 213 

dosare, al dosarelor penale a scăzut cu 3 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 682 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  35 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,9%. 
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.
•	 Numărul și denumirea registrelor utilizate de specialiștii din cancelarie contravine numărului și denumirilor 

prevăzute în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 
02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucți-
une.

•	 Reconfigurarea spațiului pentru arhivă, în sensul extinderii.
•	 Extinderea spațiului pentru cancelarie.

5  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 
martie 2011 privind modificarea și 
completarea Instrucțiunii. foto 14. Spațiu pentru arhivă

foto 15. Spațiu pentru arhivă
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Judecătoria Nisporeni, conform schemei de încadrare, dispune de 4 jude-
cători de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 21 persoane. La Judecătoria Nispo-
reni nu există un specialist în resurse umane, managementul resurselor 
umane fiind realizat de președintele Judecătoriei Nisporeni și, după caz, 
de șefa cancelariei.

În special, șefa cancelariei a fost împuternicită să îndeplinească unele atri-
buții legate de resurse umane, cum ar fi completarea carnetelor de muncă 
ale angajaților instanței, ducerea evidenței fișelor de post, stabilirea obli-
gațiunilor de serviciu, asigurarea evaluării necesităților de instruire inițială 
și continuă a angajaților instanței.

La Judecătoria Nisporeni nu există specialist pentru relațiile cu publicul, 
care trebuie să fie reprezentantul oficial al instanței judecătorești în re-
lațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Proceduri interne de recrutare a personalului nu au fost aplicate de cîțiva 
ani. În cazul cînd persoanele sunt angajate, prin concurs, acesta se desfă-
șoară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la ocuparea 
funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 201 din 2009. S-a menționat că au fost anunțate cîteva concursuri pen-
tru suplinirea funcției de pedagog, specialist cancelarie, grefier, dar la con-
curs nu s-a prezentat nici o persoană.

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an. Aces-
tea contribuie la clarificarea cerințelor față de personalul instanței și ac-
tivarea lor în condiții transparente. Judecătoria Nisporeni dispune de fișe 
de post pentru funcțiile de judecători, consilier al președintelui, specialist 
al cancelariei, șef secție cancelarie, consultant, contabil șef, grefier, trans-
lator, specialist coordonator, șofer, șef arhivă.

Tabel 7. Numărul curent de angajați ai Judecătoriei Nisporeni

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Președinte 1 -
2. Judecător 3 -
3. Judecător de instrucție  1 -
4. Consilier al președintelui  1 -
5. Contabil-șef 1 -
6. Consultant 2 -
7. Grefier 5 -
8. Traducător 1 -
9. Şef cancelarie 1 -

10. Specialist 4 -
11. Specialist coordonator 1 1
12. Şef arhivă 1 -
13. Curier 0,5 -
14. Şofer 1 -
15. Curățător încăperi 0,5 -
16. Îngrijător încăperi 2 -

TOTAL 26 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Nisporeni 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Nisporeni au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Totodată, judecătorii cu care a vorbit echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ nu sunt atît de relevan-
te și nu prezintă interes pentru practica judiciară, din punct de vedere al 
tematicilor abordate prin prisma practicilor altor țări și lipsa accentului pe 
practica națională. În mare parte, judecătorii susțin poziția că seminarele 
zonale organizate de 2 ori pe an de CSM, cu participarea judecătorilor CSJ, 
sunt mult mai interesante și relevante pentru activitatea care o desfășoa-
ră, acolo fiind abordate chestiuni prin prisma legislației naționale, care au 
prioritate. Publicațiile pe care judecătorii le primesc de la CSM sunt insu-
ficiente pentru a le satisface necesitățile de informare și instruire. Pentru 
căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă de pe pa-
gina web a Ministerului Justiției, precum și baza de date legislativă privată 
Moldlex. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Nisporeni pot fi 
menționate: Monitorul Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Drep-
tul, Contabilitate și audit și Revista Națională de Drept.

Colaboratorii Judecătoriei Nisporeni au menționat că ultima dată au fost 
instruiți la INJ, cu doi ani în urmă, în utilizarea PIGD. Președintele a menți-
onat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefierilor, în 
partea ce ține de actele și acțiunile pe care grefierii urmează să le înde-
plinească în vederea exercitării funcției. Pentru specialiștii cancelariei s-a 
solicitat organizarea seminarelor în domeniul aplicării Instrucțiunii. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Nisporeni este 
realizat de președintele instanței și șefa cancelariei.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 În cadrul instanței au fost aprobate și sunt utilizate fișele de post 

pentru personalul angajat.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor cancelariei și a specialistului arhivă. Domeniile de instru-
ire variază de la analiza particularităților de aplicare a legislației 
pînă la studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea ne-
mijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea acestuia.
•	 Pentru a satisface necesitățile de instruire în cadrul instanței și 

pentru a îmbunătăți calitatea procesului de formare continuă a 
grefierilor și funcționarilor din cancelarie și arhivă, se recoman-
dă implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale 
colaboratorilor Judecătoriei Nisporeni, în vederea clarificării pro-
blemelor apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria nisporeni
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La Judecătoria Nisporeni nu este un ghișeu de informații la intrare. Funcția 
specialistului în relații cu publicul este vacantă. Cu toate acestea, funcții-
le specialistului relații cu publicul sunt exercitate de cancelarie, care este 
amplasată la intrarea în instanță. Pe ușile judecătorilor există indicatoare 
clare cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismentul că accesul în bi-
roul judecătorului este interzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Nisporeni
-	 Informaţii cu privire la amplasarea cancelariei, arhivei, consul-

tantului şi a judecătorilor
-	 Lista şedințelor de judecată.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Nisporeni pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, con-
form programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în aceeași 
zi sau cel tîrziu a doua zi. În acest scop, se depune o cerere la cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie, înregistrează cererea în Registrul de intrare a 
corespondenței și-i atribuie un număr de intrare. Persoana care a depus 
cererea urmează să achite taxa de stat, în cazul cînd aceasta nu este prima 
copie care îi este eliberată. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoa-
na se prezintă la cancelarie sau, după caz, la arhivar pentru a putea primi 
copia de pe hotărîre. Copiile sunt autentificate de șefa cancelariei, care 
a fost împuternicită prin dispoziția președintelui judecătoriei. După au-
tentificarea copiei, cancelaria eliberează solicitantului documentul contra 
semnătură pe coperta dosarului cu indicarea datei cînd a fost eliberată. 

Concluzii

•	 Pe panoul de informații este plasată informația cu privire la direc-
ționarea justițiabililor spre biroul specialistului relații cu publicul, 
cancelarie, arhivă sau sălile de ședințe.

•	 Panoul de informații de la intrarea în instanță conține informație 
relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor să se orienteze 
mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri se avizează de șefa 
cancelariei.

Recomandări

•	 Instalarea indicatorilor de direcționare a cetățenilor. 
•	 Instalarea pe ușile judecătorilor a plăcuțelor care interzic accesul 

persoanelor neautorizate. 
•	 Imprimarea din PIGD a  listei cauzelor fixate pentru judecare. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 16. Spațiu pentru public 
foto 17. Panou informativ
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Nisporeni elaborează proiectul de buget pentru următorul an re-
ieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Nisporeni este structurat în șase categorii de cheltu-
ieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecători-
ei Nisporeni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,2 milioane lei 
în 2010 la circa 1,5 milioane lei planificați pentru anul 2012. 

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind de 55%. Creșterea se datorează preponderent efectuării de 
către instanță a reparațiilor capitale și procurării unui automobil.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o reducere de 21% 
față de anul 2011. Reducerea se explică prin faptul că, pentru categoriile 

6  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

de cheltuieli menționate anterior, nu au fost planificate mijloace financi-
are. În schimb, se merită de menționat că, pentru acoperirea cheltuielilor 
operaționale, au fost planificate mijloace financiare cu o majorare de 65%. 
Pentru finanțarea cheltuielilor de personal, au fost planificate mijloace fi-
nanciare în creștere cu 21% față de anul precedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecăto-
riei, fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 208,8 mii lei 
la 170,2 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 18%), atunci în valori re-
ale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au înregistrat o 
diminuare de 24%. Raportînd 170,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anu-
lui 2010, acestea se echivalează cu circa 159,1 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 49,8 mii lei.

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Nisporeni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 822,941 887,213 8% 1,070,400 21%
Reparații 0 368,248 100% 0 -100%
Servicii comunale 77,354 96,267 24% 121,000 26%
Mijloace fixe 85,665 330,670 286% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 208,834 170,215 -18% 281,300 65%

Total 1,194,794 1,852,613 55% 1,472,700 -21%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Paza interdepartamentală;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Dacă în anul 2010, din totalul cheltuielilor operaționale, 33% au fost utili-
zate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă, atunci în anul 
2011, pentru procurarea acestor servicii, au fost utilizate 30%. Pentru anul 
2012, pentru această categorie de cheltuieli au fost planificate 24% din 
totalul cheltuielilor operaționale.

Cu privire la mijloacele financiare destinate procurării rechizitelor de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc, în anul 2010, acestea au constituit 
25% din totalul cheltuielilor operaționale. În anul 2011, cota acestora s-a 
diminuat cu 8%, fiind de 30%. În anul 2012, volumul mijloacelor financiare 
destinate procurării rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc a fost planificat în proporție similară celei din anul 2010.

Pentru acoperirii serviciilor de pază, pe parcursul anilor 2010-2011, au 
fost direcționate 7% și respectiv 13% din totalul cheltuielilor operaționale. 
Pentru anul 2012, pentru această categorie de servicii sunt planificate mij-
loace financiare în volum de 11% din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării timbrelor și plicurilor.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 1336 de dosare examinate în 
anul 2010 la 1892 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, obți-
nem că, în anul 2010, costul mediu operațional per dosar examinat a con-
stituit circa 156 lei, pe cînd în anul 2011 – 90 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Nisporeni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Nisporeni a reușit să examineze un număr mai mare de do-
sare (cu 556 dosare). Probabil creșterea numărului de dosare examinate 
pe de o parte și reducerea cheltuielilor operaționale pe de altă parte au 
influențat costul mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA nISPORenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 90 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu
 per dosar examinat pentru Judecătoria Nisporeni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Nisporeni a fost superior costului mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Deși contabilitatea dispune de o aplicație pentru a ține evidența automati-
zată, personalul nu o utilizează din lipsa de cunoștințe de utilizare a cestu-
ia. Din acest motiv, evidența contabilă este parțial automatizată și anume 
în ceea ce ține de evidența remunerării salariaților.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă contabilul. 
Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model, ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Nisporeni a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a re-
dus față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă esențială în to-
talul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este parțial automatizată din cauza lipsei 
cunoștințelor în utilizarea aplicației soft.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd în acest scop un 
specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea asigurării instruirii personalului în utiliza-
rea soft existent.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria nisporeni



488

JUDECĂTORIA 
OCNIȚA

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Ocnița, amplasată în orașul Ocnița, deservește 57.300 
locuitori din cele 33 localități care fac parte din raionul Ocnița con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Ocnița dispune de 4 judecători. Numărul angajaților Ju-
decătoriei Ocnița, cu excepția judecătorilor, constituie 17,5 unități 
de personal. Judecătoria Ocnița nu dispune de un specialist în re-
surse umane. Managementul resurselor umane în cadrul judecăto-
riei este realizat de către consilierul președintelui, care exercită atît 
funcția de administrator judiciar, cît și cea de administrator al pa-
ginii web a judecătoriei. În cadrul Judecătoriei Ocnița activează un 
specialist relații cu publicul, numit prin ordinul președintelui.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuieli-
lor operaționale, atît în valori nominale cît și în valori reale, au cres-
cut față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional per 
dosar examinat s-a majorat față de anul precedent și a fost superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Ocnița are o suprafață de 894,0 m², dispunînd 
de 17 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. Judecătoria 
Ocnița are 2 etaje și un subsol. Spațiile din interiorul clădirii au fost 
renovate complet la etajul 1 și parțial la etajul 2.  Pe lîngă lucrările 
de reparație parțială efectuate, se planifică extinderea clădirii prin 
crearea spațiilor suplimentare și renovarea integrală a acesteia.

Angajații Judecătoriei Ocnița utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011, în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Problemele 
în utilizarea PIGD invocate de către angajații judecătoriei se referă la 

   or. Ocnița, str. Burebista, 47

Data vizitei: 20 iunie 2012

viteza redusă de funcționare a PIGD, repartizarea inechitabilă a do-
sarelor, lipsa gradelor de complexitate pentru dosarele înregistrate, 
precum și lista incompletă a informației în meniurile din PIGD.

Judecătoria Ocnița dispune de 2 săli de ședințe în care au fost in-
stalate 2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. În instanță activează 4 judecători. Angajații 
Judecătoriei Ocnița nu înregistrează audio ședințele care au loc în 
cele 2 săli de ședințe în care este instalat echipamentul de înregis-
trare audio. Motivul neutilizării programului de înregistrare audio 
ține de lipsa personalului instruit. 

Specialiștii cancelariei din cadrul Judecătoriei Ocnița țin un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ocnița a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 742 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 753 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 94,0%.  
 
La intrarea în Judecătoria Ocnița este plasat un panou de informații 
ce conține informație vastă de interes public. În cadrul judecătoriei 
lipsește un ghișeu de informații pentru public. În cadrul instanței 
există indicatoare de direcționare a persoanelor. Pe ușile judecăto-
rilor există indicatoare clare cu numele acestora, însă lipsește aver-
tismentul că accesul în birouri este interzis. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Ocnița este 
utilizat de  către consilierul președintelui. Toate meniurile de pe 
pagina web conțin informație de interes public, însă este necesară 
restructurarea meniurilor într-o succesiune logică, plasarea infor-
mației în corelație cu denumirea meniului, precum și reformatarea 
textului în vederea uniformizării fontului și stilului folosit. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară, deși nu a fost renovată recent, se află într-o stare bună.

Alimentare cu apă 2 Instanța nu este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Instanța este 
asigurată cu apă pompată din fîntînă.

Alimentare cu energie electrică 3 Rețeaua electrică a fost parțial înlocuită. 

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare, deși este în stare bună, necesită renovare. 

Sistem de încălzire 3 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Cazanul a fost înlocuit. Sistem de încălzire 
vechi. 

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 2 Acoperișul nu a fost supus unei renovări recente. Se află într-o stare bună.

Interior 3 Spațiile din interior au fost parțial renovate.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2 6

5

foto 1. Scările de la intrarea în judecătorie 
foto 2. Fațada laterală a clădirii 
foto 3. Spațiu pentru public
foto 4. Sistem de încălzire 
foto 5. Scările din spatele judecătoriei 
foto 6. Cazanul 
foto 7. Veceul comun pentru personalul instanței și justițiabili 
foto 8. Garajul judecătoriei

3

4 8

7

Judecătoria Ocnița
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Ocnița în luna iunie 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Ocnița are o suprafață de 894,0 m², dispunînd de 17 
spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. Clădirea judecătoriei 
are 2 etaje și un subsol. Instanța dispune și de un teren aferent cu supra-
fața de 0,16 ha și de un garaj.

Judecătoria Ocnița beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de zi, 
și 3 unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de personal. 
Judecătoria nu dispune de un sistem de semnalizare. 

În general clădirea Judecătoriei Ocnița este într-o stare bună, fiind supusă, 
în perioada 2009-2011, unor lucrări de reparație parțială.  În interiorul 
clădirii au fost renovate unele birouri, spațiile de așteptare pentru public, 
cancelaria și sălile de ședințe. În spațiile renovate a fost înlocuit sistemul 
de alimentare cu energie electrică. Scara din interiorul judecătoriei a fost 
renovată în întregime.

Pe lîngă lucrările de reparație efectuate se planifică extinderea clădirii prin 
crearea spațiilor suplimentare, precum și renovarea fațadei exterioare, a 4 
oficii de la etajul 1, a spațiului și a WC-ului pentru deținuți. 

Instanța nu este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă, 
apa fiind pompată din fîntînă.

Sistemul de canalizare este învechit. WC-ul pentru personalul instanței și 
pentru justițiabili este comun și este amplasat în afara clădirii. Se preconi-
zează crearea unui WC pentru personalul instanței la etajul 1.

Judecătoria Ocnița beneficiază de sistem autonom de încălzire pe bază de 
gaz natural. Cazanul a fost recent înlocuit, însă sistemul de țevi și calorife-
re este învechit. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună. Au fost renovate în în-
tregime holul de la intrarea în judecătoriei, ferestrele, scara interioară, bi-
rourile judecătorilor și cancelaria. Au fost schimbate tavanele, pardoseala 
și corpurile de iluminat.  Spațiul de la etajul 2 a fost doar parțial renovat. 
S-a efectuat reparația spațiului de așteptare pentru public, precum și a 
sălilor de ședințe. Mobilierul din sălile de ședințe este învechit și necesită 
a fi schimbat. Camerele de deliberare și birourile de la acest nivel  nu au 
fost renovate. 

Arhiva este amplasată la etajul 1 și este organizată într-un mod eficient, 
într-un spațiu uscat. Este necesară dotarea arhivei cu un sistem de ventila-
re. Spațiul destinat arhivei nu satisface pe deplin necesitățile de stocare a 
dosarelor și, prin urmare, este necesară extinderea acestuia. 

Serverul este instalat într-o încăpere la etajul 1. Spațiul pentru server nu 
este dotat cu un sistem de ventilare. Se planifică reinstalarea serverului la 
etajul 2 și dotarea camerei de păstrare a acestuia cu un sistem de venti-
lare. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Ocnița este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. Este necesară crearea suplimentară a 2 săli de ședin-
țe și a unor spații de oficiu. Sălile de ședințe sunt dotate cu intrări separate 
pentru public. Judecătoria dispune de un spațiu pentru păstrarea corpuri-
lor delicte. În cadrul instanței nu există spațiu separat pentru minorii de-
ținuți, pentru audierea martorilor minori, precum și spațiu pentru avocat 
/ procuror pentru a face cunoștință cu materialele dosarului. Se planifică 
crearea unor asemenea spații. În instanță sunt 3 celule pentru deținuți, 
care au fost supuse reparației cosmetice. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 5 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria Oc-
nița. Doar 2 recomandări au fost realizate parțial, iar 3 recomandări au 
rămas nerealizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Repararea țevilor de apă și de canalizare Nerealizat 
Mobilă nouă pentru două săli de ședințe Nerealizat
Reconfigurarea tuturor încăperilor și renovarea 
interioarelor, în special a cancelariei și a spațiului 
de recepție a publicului de la etajul 1

Realizat parțial 

Renovarea rețelei electrice, a firelor și a corpurilor 
de iluminat din clădire 

Realizat parțial

Instalarea sistemului de aer condiționat în camera 
serverului rețelei locale (LAN)

Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

Figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012, la Judecătoria Ocnița a fost efectuat un 
număr nesemnificativ de lucrări de renovare. 

•	 Lucrările de renovare efectuate s-au bazat parțial pe Recomandările 
privind evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că nici o recomandare din numărul total 
de recomandări nu a fost realizată integral, 40% au fost realizate 
parțial, iar alte 60% nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Renovarea fațadei exterioare a judecătoriei și a spațiilor interioare 
nerenovate.

•	 Înlocuirea sistemului de încălzire (țevile și caloriferele).
•	 Renovarea integrală a rețelei de canalizare și de alimentare cu 

apă.
•	 Renovarea integrală a rețelei electrice. 
•	 Extinderea spațiului pentru arhivă.
•	 Crearea suplimentară a sălilor de ședințe și a spațiilor de oficiu 

necesare.
•	 Echiparea spațiului pentru server cu sistem de aer condiționat și 

securizarea încăperii. 
•	 Instalarea plăcuțelor privind accesul interzis al terțelor persoane 

în birourile judecătorilor.
•	 Amplasarea tuturor birourilor judecătorilor și ale grefierilor la 

etajul 2 și restricționarea accesului.
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori. 
•	 Crearea spațiilor pentru referenți.
•	 Crearea veceurilor separate pentru justițiabili și pentru personalul 

instanței.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Crearea spațiului separat pentru poliția judiciară.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 

foto 9. Spațiul de la intrarea în judecătorie 
foto 10. Mobilier în sala de ședințe

9 10

Judecătoria Ocnița
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Ocnița utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice, care este posibi-
lă doar prin scanarea documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. După 
înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei scanează materialele dosare-
lor civile și penale. Materialele dosarelor administrative nu sunt scanate. 

Problemele depistate de către angajații Judecătoriei Ocnița în utilizarea 
PIGD constau în viteza redusă de funcționare a PIGD, precum și repartiza-
rea inechitabilă a dosarelor, fără a se ține cont de complexitatea dosarelor. 
Solicitările de modificare a PIGD se referă la completarea meniurilor deru-
lante cu mai multe opțiuni. 

Echipa de evaluare a constatat că majoritatea meniurilor PIGD sunt utiliza-
te pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea apelurilor și 
recursurilor, precum și înregistrarea procedurii de executare. 

Judecătoria Ocnița nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale. 
O parte din problemele de ordin tehnic sunt soluționate de către CTS. 
Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Ocnița de serviciile 
prestate de CTS este la nivelul de 3 din 5. Motivul nemulțumirii angajaților 
Judecătoriei Ocnița față de serviciile prestate de CTS constau în solicitarea 
unor sume financiare considerabile de către CTS pentru rezolvarea pro-
blemelor sau solicitărilor angajaților. CTS nu lichidează în mod operativ 
deficiențele tehnice.

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Ocnița

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Mărirea vitezei de procesare a informației în PIGD
2. Stabilirea gradelor de dificultate pentru dosarele înregistrate
3. Completarea meniului Rezultatul ședinței de judecată cu 

totalitatea motivelor legale de amînare prevăzute de legislația 
procesual civilă și penală

4. Completarea opțiunilor A nu da curs cererii / Refuz în primire 
/ Restituire cu toate motivele legale prevăzute de legislația 
procesual civilă și penală

5. Introducerea în PIGD a indicelui 4d

Sursa: Președintele Judecătoriei Ocnița

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Ocnița dispune de 2 săli de ședințe în care au fost instalate 
2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 4 judecători. În cadrul judecătoriei nu are 
loc înregistrarea audio a ședințelor de judecată.

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de complexitatea programului de înregistrare audio 
și lipsa de instruire a grefierilor nou angajați. 

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregis-
trare audio, nu au fost înaintate solicitări de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția privind înregistra-
rea audio a ședințelor de judecată.

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Şedințele nu sunt înregistrate audio, de 
aceea înregistrările nu pot fi folosite de grefieri pentru a asigura plenitudi-
nea și corectitudinea procesului-verbal.

2.3. 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. 

Dificultăți 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 Jude-
cătoriei Ocnița și gradul lor de completivitate. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

11 15
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foto 11. Biroul unui funcționar
foto 12. Scările din interiorul judecătoriei 
foto 13. Veceul pentru deținuți  
foto 14. Serverul judecătoriei
foto 15. Cancelaria judecătoriei
foto 16. Echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
foto 17. Microfon pentru înregistrarea audio / cameră pentru deținuți 
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II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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Tabelul 3. 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, lim-
ba 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)
-	 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 sus-
pendarea procesului

 Nu conține informație

Mesajul președintelui 
judecătoriei

 Mesajul Președintelui

Sursa: http://joc.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecă-
toriei Ocnița este utilizat. Totalitatea meniurilor disponibile pe pagina web sunt completate cu informație de inte-
res public. Textul din toate meniurile urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului și stilului folosit. Se 
recomandă restructurarea 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 suc-
cesiune 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. Informația 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.  
 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Ocnița dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 12 9
Imprimante 7 14
Scanere 1 5
Seturi de echipament de înregistrare audio 2 3
Fax 1 1
UPS 8 13
Culer 1 5
Aparat de francat - 1

Sursa: Judecătoria Ocnița

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD, angajații Judecătoriei Ocnița se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD, repartizării aleatorii inechitabile, lipsei gradelor de complexitate a dosarelor, precum 
și cu necesitatea ajustării unor meniuri din PIGD la informația completă prevăzută de legislația procesual 
civilă și penală. 

•	 Angajații Judecătoriei Ocnița nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată din 
motivul necunoașterii funcționalității programului și lipsa instruirii personalului nou angajat. 

•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Ocnița este utilizat de consilierul 
președintelui și de specialistul relații cu publicul. Meniurile paginii web sunt completate cu informație vastă 
de interes public. Meniurile de pe pagina web nu au o succesiune logică, iar informația plasată nu este me-
reu în corelație cu denumirea meniului. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ocnița sunt necesare 9 computere, 14 imprimante, 5 scanere, 
3 seturi de echipament de înregistrare audio, 1 fax, 13 UPS-uri și 1 aparat de francat.

Recomandări 

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de înre-
gistrare audio a ședințelor de judecată.

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin crearea numărului de săli de ședințe 

proporțional numărului de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a graficului ședințelor 
de examinare a cauzelor.

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată.
•	 Actualizarea permanentă a informației plasate pe pagina web a judecătoriei și aranjarea meniurilor în ordi-

ne logică. Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului. Asigurarea uniformi-
tății fontului și stilului textului folosit pe pagina web. 

Judecătoria Ocnița
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ocnița este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ocnița a scăzut din 2009 de la 2756 dosare la 
2014 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate, se poate constata că numărul de do-
sare examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 2647 
dosare în anul 2009 la 1894 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ocnița s-a majorat de la 393 do-
sare în anul 2009 la 665 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 1150 dosare în anul 2009 la 463 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Ocnița relevă o creștere a restanței de la 109 dosare restante în 2009 la 
120 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ
 

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ocnița a scăzut de la 96,0% în 
anul 2009 la 94,0% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ocnița se constituie din cancelarie, arhivă și alte ser-
vicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea jus-
tiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum 
și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Ocnița se află la etajul 1. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili, pe lîngă altele, pentru scanarea documentelor din dosa-
re și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Ocnița utilizează în activitatea sa următoarele re-
gistre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI OCNIȚA 
Judecătoria Ocnița
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Ocnița

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul unic de intrare a corespondenței 

2.	 Registrul unic de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul de evidență a dosarelor și materialelor expediate prin curier
4.	 Registrul scrisorilor recomandate
5.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor/ de transmitere a dosarelor în cancelarie

Civil 1.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
2.	 Registrul de evidență a dosarelor civile
3.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ
4.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în procedură în ordonanță
5.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul de evidență a dosarelor penale
2.	 Registrul de evidență pentru  materialele privind punerea în executare a hotărîrilor judecă-

torești, inclusiv pentru înregistrarea dosarelor în ordine de recurs în anulare – indice 21
3.	 Registrul de evidență pentru materialele privind plîngerile împotriva acțiunilor organe-

lor de urmărire penală și a organelor care exercită activitatea operativă de investigație
4.	 Fișa acțiunilor 

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 4
2.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 4d
3.	 Registrul pentru plîngeri împotriva hotarîrilor organelor extrajudiciare în cauze 

contravenționale – 5r
4.	 Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ocnița

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

 Tabelul 6.  Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,

Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor/ 
de transmitere a dosarelor în cancelarie,
Registrul de evidență al dosarelor civile 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,
Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor/ 
de transmitere a dosarelor în cancelarie

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor 

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței,

Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor/ 
de transmitere a dosarelor în cancelarie

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor/ 

de transmitere a dosarelor în cancelarie
Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ocnița

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Ocnița este amplasată la etajul 1 al clădirii. Încăperea în care se păstrează dosarele este în stare 
satisfăcătoare, deși nu este dotată cu un sistem de ventilare. Dimensiunea acesteia este insuficientă pentru stocarea 
dosarelor examinate la Judecătoria Ocnița. De asemenea, este necesară instalarea unor rafturi suplimentare. Cu 
toate acestea, arhiva este bine organizată și dosarele sunt aranjate pe rafturi după ani. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ocnița a scăzut în perioada 2009-2011 cu 26,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ocnița a scăzut în perioada 2009-2011 cu 28,4%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ocnița în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 272 dosare, 

al dosarelor penale a scăzut cu 22 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 687 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 11 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,0%. 
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie 

depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea 
conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aducerea 
numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Extinderea spațiului pentru 
arhivă.

•	 Instalarea unui sistem de 
ventilare în arhivă.

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 
martie 2011 privind modificarea și 
completarea Instrucțiunii cu privire 
la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.

20

foto 18. Dosarele din arhivă
foto 19. Arhiva
foto 20. Cancelaria

18

19

foto 21. Spațiu pentru păstrarea 
dosarelor în cancelarie

foto 22. Registrele din cancelarie

22

21
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evaluare 

Judecătoria Ocnița dispune de 4 judecători. Numărul angajaților Judecă-
toriei Ocnița, cu excepția judecătorilor, constituie 17,5 unități de personal. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Ocnița nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către consilierul președintelui instanței care, de 
asemenea, administrează pagina web a instituției și îndeplinește funcțiile 
administratorului judiciar.

În cadrul Judecătoriei Ocnița, activează un specialist coordonator în relații 
cu publicul, numit prin ordinul președintelui judecătoriei. Specialistul în 
relații cu publicul contribuie la informarea publicului despre activitățile 
instanței precum și la administrarea paginii web a judecătoriei.

Procedura internă de recrutare a personalului se efectuează cu respec-
tarea legislației în vigoare ce stabilește modul de ocupare a funcțiilor pu-
blice. În scopul ocupării funcției vacante se plasează un anunț pe site-ul 
instanței judecătorești și în presa locală „Meridianul Ocnița”. Prin ordinul 
președintelui instanței judecătorești se formează comisia de concurs pen-
tru selectarea candidaților la ocuparea funcțiilor publice vacante. Comi-
sia de concurs este formată dintr-un judecător, consilierul președintelui 
și șefa cancelariei. Procedura de desfășurare a concursului a fost simplifi-
cată, candidații fiind supuși doar unui interviu verbal. Se întocmește pro-
cesul – verbal al ședinței de desfășurare a concursului pentru selectarea 
candidaților pentru ocuparea funcției vacante. Membrii comisiei de con-
curs, reieșind din rezultatul notei finale de concurs obținute de candidați, 
decid admiterea candidatului pentru ocuparea funcției vacante. Ulterior, 
președintele instanței de judecată emite ordinul de angajare/numire în 
funcție.

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplina-
re față de personalul judecătoriei se efectuează cu respectarea legislației 
muncii. Personalul judecătoriei răspunde disciplinar în cazul abaterilor de 
la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportamentul care dău-
nează intereselor serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării 
sancțiunilor disciplinare, are loc întocmirea actului privind fapta constata-
tă cu luarea explicațiilor scrise de la persoana responsabilă. Președintele 
instanței emite ordinul de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Judecătoria Ocnița are un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drep-
turile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 

muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătoria Ocnița dispune de fișe de post pentru personalul instanței 
care sunt puse la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. 

Tabelul 7. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Unități 
1. Judecător 3
2. Judecător de instrucție 1
3. Consilier al președintelui 1
4. Contabil șef 1
5. Consultant 1
6. Grefier 4
7. Traducător 1
8. Şef cancelarie 1
9. Specialist 1

10. Specialist relații cu publicul 1
11. Şofer 1
12. Îngrijitoare de încăperi 2
13. Paznic 3
14. Curier 0,5

TOTAL 21,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Ocnița 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Judecă-
toriei Ocnița au acumulat numărul de 40 de ore de instruire continuă pre-
văzute de legislație. Judecătorii au menționat că instruirile de la INJ, dar și 
publicațiile pe care le primesc de la CSM, sunt suficiente pentru împlinirea 
necesităților de informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, 
judecătorii folosesc baza legislativă Moldlex. Din publicațiile la care este 
abonată Judecătoria Ocnița pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul 
CSJ, Dreptul Muncii, Revista Națională de Drept și  Timpul. 

Domeniile de interes pentru instruiri, invocate în cadrul vizitei, țin de in-
struirea grefierilor în domeniul întocmirii proceselor-verbale și utilizarea 
programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată; instruirea arhivarului în domeniul aplicării procedurii de arhivare și 
de distrugere a dosarelor precum și instruirea consilierului președintelui 
în domeniul achizițiilor publice, managementul resurselor umane și admi-
nistrarea paginii web. 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane în cadrul Judecătoriei Ocnița 
este realizat de către consilierul președintelui.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor.
•	 Necesitățile de instruire ale personalului sunt asigurate prin in-

struirea continuă în cadrul INJ și publicațiile la care este abonată 
instanța.

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.  
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Ocnița, în vederea clarificării problemelor 
iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Ocnița
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În cadrul Judecătoriei Ocnița lipsește un ghișeu sau un birou de informații, 
care ar fi amplasat la intrarea în judecătorie. Cancelaria este amplasată 
la etajul 1, în apropiere de intrarea în judecătorie. În interiorul instanței 
există indicatoare de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu pu-
blicul, cancelarie sau arhivă. Pe ușile judecătorilor există indicatoare clare 
cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismentul de interzicere a acce-
sului în birouri.

La intrare în instanță există un panou de informații pe care sunt afișate:
-	 Programul de lucru al Judecătoriei Ocnița
-	 Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța 

judecătorească 
-	 Modele de cereri
-	 Informații privind taxa de stat
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, extrase din PIGD
-	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incen-

diu

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria Jude-
cătoriei Ocnița pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depu-
ne o cerere la cancelarie. Ulterior, este necesară avizarea cererii de către 
președintele Judecătoriei Ocnița. Persoana care a depus cererea urmează 
să achite taxa de stat. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii 
vin de la distanțe mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte cate-
gorii de persoane, termenul mediu de eliberare a copiei este de 1-2 zile. 

Concluzii 

•	 În cadrul Judecătoriei Ocnița nu există un spațiu separat pentru 
poliția judiciară.

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 La intrare în clădirea Judecătoriei Ocnița este instalat un panou de 

informații pentru public.
•	 Pe ușile sălilor de ședințe sunt instalate plăci privind înregistrarea 

audio a ședințelor de judecată.
•	 Listele cauzelor fixate pentru judecare sunt extrase în mod auto-

mat din PIGD.
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri prevede avizarea 

preliminară a președintelui instanței. 

Recomandări 

•	 Crearea la intrarea în judecătorie a unui ghișeu de informații pen-
tru a facilita accesul publicului la informație.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor ce prevăd in-
terzicerea accesului neautorizat în birouri.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea preșe-
dintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copiilor 
de pe hotărîri.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 23. Holul de la intrarea în judecătorie
foto 24. Lista cauzelor fixate pentru judecare extrase din PIGD
foto 25. Inscripție pe ușa cancelariei
foto 26. Regulile de conduită a justițiabililor plasate pe panoul de informații

23

25 26

24
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Ocnița elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor.

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Ocnița este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Ocnița a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,2 milioane lei în anul 
2010 la circa 1,4 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 5% față de anul 2010. 
Creșterea în cauză se datorează cheltuielilor de reparații efectuate 
de instanță. Cu 9% față de anul precedent s-au majorat și cheltuielile 
operaționale. În ce privește cheltuielile de personal, acestea au cunos-
cut o creștere cu doar 1%.

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o majorare de 13%. 
Sub aspect structural, se merită menționată creșterea cu 28% a mijloa-
celor financiare pentru plata serviciilor comunale. Pentru cheltuielile de 
personal s-au planificat mijloace financiare cu o majorare de 15%. Pe de 
altă parte, pentru acoperirea cheltuielilor de reparații au fost planificate 
mijloace financiare cu o reducere de 10%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 189 mii lei la 
206,1mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 9%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o 
creștere de doar 2%. Raportînd 206,1 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 192,6 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu doar 3,6 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Ocnița pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 880,834 889,326 1% 1,023,500 15%
Reparații 50,000 110,522 121% 100,000 -10%
Servicii comunale 98,000 73,383 -25% 94,000 28%
Mijloace fixe 6,000 0 -100% 0 0%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 189,033 206,095 9% 223,300 8%

Total 1,223,867 1,279,326 5% 1,440,800 13%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Ocnița
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au fost 
direcționate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă (29%). 
Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea rechizitelor de 
birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc au constituit 27% din 
totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, 
pentru acoperirea acestora au fost utilizate 13% din totalul cheltuielilor 
operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a cunoscut o modifica-
re. Astfel, ponderea cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, 
materialelor și obiectelor de uz gospodăresc a constituit 38% din tota-
lul cheltuielilor operaționale, devansînd cheltuielile pentru servicii de 
comunicație și de poștă, ponderea cărora a fost de 24%. Ponderea chel-
tuielilor pentru servicii de transport a rămas practic neschimbată, aceasta 
fiind de 14%.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează: 

•	 Cota cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de birou, ma-
terialelor și obiectelor de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor 
operaționale s-a diminuat cu 12%;

•	 Ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație 
și de poștă și a celora pentru servicii de transport au rămas simi-
lară anului precedent.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării timbrelor și plicurilor.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 1894 față de 2217 examinate în 
anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 85 lei, pe cînd în anul 2011-109 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Ocnița

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA OCnIțA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 109 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Ocnița 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Ocnița a fost superior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Ocnița
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Ocnița evidența contabilă se duce manual. Probabil 
din lipsa de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurată o apli-
cație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – consilierul și contabilul-șef. Persoanele în cauză nu dispun de studii 
profesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publi-
ce este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite 
cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nominale, cît 
și valori reale, au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Ocnița a exa-
minat mai puține dosare utilizînd pentru aceasta mai multe mij-
loace financiare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea 
cheltuielilor operaționale nu este corelată cu numărul de dosare 
examinate.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd în acest scop un 
specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Ocnița
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JUDECĂTORIA 
ORhEI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Orhei, amplasată în orașul Orhei, deservește 116 296 
locuitori din cele 75 localități care fac parte din raionul Orhei con-
form Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.   

La Judecătoria Orhei activează 8 judecători. Numărul angajaților 
Judecătoriei Orhei, cu excepția judecătorilor, constituie 27 persoa-
ne. Managementul resurselor umane la Judecătoria Orhei este re-
alizat, în practică, de către președintele judecătoriei și consilierul 
președintelui. La Judecătoria Orhei nu este un specialist relații cu 
publicul. Pentru funcția dată nu există fișă de post. Nu sunt indica-
tori care ar direcționa cetățenii la cancelarie, specialiști sau sala de 
ședințe. Instruiri interne ale colaboratorilor Judecătoriei Orhei nu 
se organizează. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță, neavînd, în acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale, atît în valori nominale, cît și în valori reale, au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent, dar a fost inferior cos-
tului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza 
detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea principală a Judecătoriei Orhei este monument istoric 
și are o suprafață de 424,2 m², dispunînd de 22 spații de oficiu, 2 
spații publice și 1 sală de ședințe. Judecătoria Orhei mai beneficiază 
de o clădire, în care anterior se aflau executorii judecătorești și în 
care, la etapa actuală, au loc lucrări de reparație capitală. În anexa 
la clădirea dată a fost creată o sală de ședințe. Fațada exterioară, 
acoperișul, apeductul, sistemul de canalizare și interiorul clădirii ne-
cesită renovare. 

or. Orhei, str. V. Mahu 135

Data vizitei: 11 mai 2012

Angajații Judecătoriei Orhei folosesc versiunea 2 a PIGD. Probleme-
le de ordin tehnic cu care se confruntă angajații judecătorii Orhei în 
utilizarea PIGD țin de viteza redusă de funcționare a PIGD și deco-
nectările frecvente de la energia electrică. 

Angajații Judecătoriei Orhei înregistrează audio unele ședințele 
care au loc în singura sală de ședințe de care dispune judecătoria. 
Insuficiența sălilor de ședințe, lipsa instruirilor, dar și prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept motive pentru neînregistrarea tuturor ședințelor de judecată. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Orhei continuă să țină un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Orhei s-a majorat 
în perioada 2009-2011 cu 424 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate în aceeași perioadă, de asemenea, s-a majorat cu 217 dosare, 
rata de soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 90,3%. 
 
În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă avertis-
mentul, precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis, 
lipsește. 

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Orhei este 
utilizat ineficient. Persoana responsabilă pentru gestionarea pagi-
nii web asigură publicarea hotărîrilor pe pagina web. Este necesară 
reformatarea și actualizarea informației plasate pe pagina web a Ju-
decătoriei Orhei. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Fațada exterioară necesită curățare. O aripă a clădirii are fisuri mari și trebuie 
demolată.  

Alimentare cu apă 1 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 4 Cablurile interne sunt vechi și trebuie înlocuite. Au loc deconectări frecvente de 
la energia electrică. A fost procurat un stabilizator de energie electrică pentru a 
normaliza nivelul tensiunii de alimentare. 

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Țevile sunt cele inițiale și urmează a fi verificate și 
reparate. 

Sistem de încălzire 1 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. Sistem de încălzire reparat în 2010. 
Căldura nu se menține din cauza geamurilor vechi. 

Sistem anti-incendiu - Nu există 

Acoperiș 4 În clădirea de bază acoperișul curge. În spațiile de la ultimul etaj tavanele sunt 
deteriorate. În clădirea unde se află sala de ședințe acoperișul este în stare bună. 

Interior 4 În clădirea principala spațiile din interior necesită reparație. În clădirea unde se aflau 
executorii judecătorești au loc lucrări de reparație capitală și reconfigurare a spațiilor. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2

7

6

5

foto 1. Scările din interior
foto 2. Fațada 
foto 3. Fațada
foto 4. Fațada
foto 5. Fisuri pe fațada clădirii 

3

4

foto 6. Clădirea în proces de 
reparație capitală

foto 7. Stabilizator de energie 
electrică

foto 8. Fațada celei de-a doua clădiri

8
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Orhei în luna mai 2012. 
 
Clădirea principală a Judecătoriei Orhei are o suprafață de 424,2 m², dis-
punînd de 22 spații de oficiu, 2 spații publice și 1 sală de ședințe. Judecă-
toria Orhei mai beneficiază de o clădire, în care anterior se aflau executorii 
judecătorești și în care, la etapa actuală, au loc lucrări de reparație capita-
lă. În anexa la clădirea dată a fost creată o sală de ședințe. 

Judecătoria Orhei nu beneficiază de serviciile pazei de stat, dispunînd de 
unități pentru paznici, care lucrează 24 ore în schimburi. În timpul zilei, 
timp de cîteva ore, instanța de judecată beneficiază de serviciile poliției 
judiciare.

Clădirea principală a Judecătoriei Orhei are 2 etaje și un subsol. În subsol 
se află arhiva principală a Judecătoriei Orhei. În acest spațiu există pro-
bleme legate de umezeală, fărîmițarea pereților și umiditate. Tot în sub-
sol se află două WC-uri, ambele fiind destinate judecătorilor, angajaților 
instanței și justițiabililor. Scările ce duc în subsol sunt din beton și au o ba-
lustradă simplă din metal. Iluminarea spațiului dat este inadecvată. 

Interiorul clădirii principale este în stare nesatisfăcătoare, iar finisajele in-
terioare sunt vechi și uzate. Pardoselile sunt, în general, din lemn sau be-
ton și, în unele zone, sunt depresiuni cauzate de oscilația clădirii. În majo-
ritatea încăperilor există panele de lemn care reduc deteriorarea pereților.  

Ferestrele sunt vechi și în stare proastă. Înlocuirea acestora poate avea 
loc doar cu acordul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, deoarece 
clădirea Judecătoriei Orhei este un monument istoric. 

În 2010 a fost renovat sistemul de încălzire. Cu toate acestea, pe timp de 
iarnă temperatura în încăperi este mai joasă decît ar fi trebuit să fie, deoa-
rece geamurile vechi nu permit menținerea căldurii.  

Există probleme legate de umiditate și deteriorare a tavanelor din cauza 
apei pe întreaga suprafață a etajului 2. Efectuarea lucrărilor de reparație 

este inutilă pînă cînd nu va fi reparat acoperișul. La etapa dată, acoperișul 
nu poate fi reparat. Dat fiind statutul clădirii de monument istoric, cerința 
Ministerului Culturii este ca acoperișul să fie acoperit cu oale. Costul ma-
terialelor și lucrărilor de renovare a acoperișului conform cerinței Ministe-
rului Culturii depășește posibilitățile instanței. 

Ușile sunt vechi și trebuie schimbate. Scările trebuie acoperite cu gresie. 
Sunt necesare balustrade noi. 

Corpurile de iluminat au rămas cele inițiale de la darea clădirii în exploa-
tare. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

Cea de-a doua clădire se află în proces de reparație capitală. Se planifică 
mutarea cancelariei în această clădire. La etapa actuală, doar lucrările de 
reparație a 2 WC-uri, care se află în subsolul clădirii date, au fost efectuate 
integral. 

Anexa în care se află sala de ședințe este renovată. În sala de ședințe au 
fost create condiții adecvate de muncă și a fost procurată mobilă nouă. 

Judecătorii și angajații Judecătoriei Orhei își îndeplinesc funcțiile în trei 
clădiri, însă clădirea principală rămîne a fi cea de pe str. V. Mahu. Clădi-
rea dată este inadecvată pentru activitatea unei instanțe de judecată. Nu 
există spații separate pentru grefieri. Dimensiunile birourilor sunt limitate. 
Cancelaria este foarte aglomerată, în spațiul mic activînd cinci persoane. 
Singura sală de ședințe se află în afara clădirii. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. 1 din aceste 6 reco-
mandări a fost realizată. În schimb, au fost începute lucrări de reparație 
capitală a celei de-a doua clădiri a Judecătoriei Orhei. 

9
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foto 9. Ferestrele vechi
foto 10. Intrarea în subsolul clădirii principale
foto 11. Tavanele în clădirea principală 
foto 12. WC reparat din subsol
foto 13. Lucrări de renovare în clădirea a doua
foto 14. Încăpere reparată din clădirea a doua pentru cancelarie
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Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Examinarea posibilității de mutare într-o clădire 
alternativă din oraș, care să dispună de suficient 
spațiu și să poată fi renovată

Nerealizat 

Examinarea posibilității de construire a unei clădiri 
noi

Nerealizat

Repararea acoperișului Nerealizat
Repararea WC-urilor și a rețelei de canalizare Realizat parțial
Schimbarea ferestrelor Nerealizat
Schimbarea cazanelor și instalarea sistemului de 
încălzire în sala de ședințe

Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Orhei a fost realizat un număr 
nesemnificativ din recomandările enunțate în Raportul privind 
evaluarea infrastructurii. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 16% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, 17% - realizate parțial, 67% din acestea nefiind 
implementate. 

•	 Spațiul funcțional al clădirii principale a Judecătoriei Orhei nu este 
potrivit pentru activitatea unei judecătorii. 

•	 Majoritatea încăperilor din clădirea principală au nevoie de 
reparație. 

•	 Reparația acoperișului, înlocuirea ferestrelor și a ușii de la intrarea 
în clădirea principală trebuie să fie aprobate de Ministerul Culturii. 

•	 În  perioada 2009-2012 au fost începute și nefinalizate lucrări de 
renovare a celei de-a doua clădiri. 

Recomandări 

•	 Mutarea cancelariei în cea de-a doua clădire. 
•	 Curățarea exteriorului clădirii principale. 
•	 Reparația tuturor încăperilor din clădire.
•	 Schimbarea ferestrelor și ușilor vechi.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Renovarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare.
•	 Renovarea rețelei electrice. 
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Orhei utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În ca-
drul instanței este utilizată versiunea 2 a PIGD.

Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Orhei practică scanarea documen-
telor din dosar. După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le sca-
nează în felul următor: dosarele civile – cererea de chemare în judecată 
și cîteva documente anexate la cerere, dosarele penale – rechizitoriul și 
dosarele contravenționale – toate documentele.  

Angajații Judecătoriei Orhei au sugerat modificarea versiunii 2 a PIGD în 
vederea transferării ordonanțelor la meniul Încheieri. S-a solicitat accesul 
la registrul populației, registrul persoanelor juridice și informația despre 
traversarea frontierei, precum și asigurarea arhivarului cu posibilitatea de 
a căuta dosarele după numele judecătorului. Dintre problemele de ordin 
tehnic au fost menționate viteza redusă de funcționare a PIGD și deconec-
tările frecvente de la energia electrică.     

Judecătoria Orhei nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, 
cu toate că a fost încheiat un contract cu o persoană specializată în tehno-
logii informaționale, care deservește concomitent mai multe instituții din 
Orhei și nu este întotdeauna disponibilă. 

Cînd apar probleme cu utilizarea PIGD, de regulă, este contactat CTS. Gra-
dul general de satisfacție de serviciile prestate de CTS este la nivelul de 3 
din 5. 

Tabelul 2. Sugestii de modificare a PIGD – Judecătoria Orhei

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Transferarea ordonanțelor la meniul Încheieri  
2. Asigurarea accesului la registrul populației, registrul 

persoanelor fizice și informația despre traversarea frontierei  
3. Asigurarea arhivarului cu posibilitatea de a căuta dosarele 

după numele judecătorului 

Sursa: Angajații  judecătoriei Orhei

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Orhei dispune de 1 sală de ședințe în care este instalat un 
set de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată. Un alt set de echipament de înregistrare audio a fost procurat din 
mijloacele instanței și instalat în biroul președintelui Judecătoriei Orhei. 
Înregistării audio sunt supuse doar ședințele care au loc în sala de ședințe, 
cînd sunt examinate dosare de rezonanță sau dosare la examinarea cărora 
participă avocați/apărători. Înregistrările audio se păstrează pe serverul 
instanței. 

Solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată sunt, de regulă, sa-
tisfăcute. Pe parcursul întregii perioade de utilizare a programului și echi-
pamentului de înregistrare audio, doar în 3 cazuri a fost solicitat CD-ul cu 
înregistrarea ședinței. 

Pe ușa sălii de ședințe nu este plasată placa cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale 
scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței ac-
tivității instanțelor de judecată. Cînd sunt efectuate înregistrările, în 100% 
de cazuri acestea sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și 
corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Orhei în utilizarea 
programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul insu-
ficient de săli de ședință, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și electronic și 
deconectările frecvente de la energia electrică. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

2.3. 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 per-
soană pentru gestionarea paginii web, aceasta nu utilizează sistemul de 
management al conținutului paginii web, fiind responsabilă doar de asi-
gurarea publicării hotărîrilor. 

Radio Orhei a inițiat practica de a copia listele cauzelor fixate pentru ju-
decare 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 Jude-
cătoriei Orhei și gradul lor de completivitate. 

foto 15. Specialist cancelarie utilizînd PIGD
foto 16. Sala de ședințe
foto 17. Intrare în sala de ședințe
foto 18. Echipament de înregistrare audio
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II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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Tabelul 3. 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 grefie-
rilor în utilizarea programului de înregistrare audio a ședințelor de judecată 

Arhiva -	 Informație despre procedura de eliberare a copiilor de pe actele proce-
suale

-	 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/

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

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Orhei dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 32 (24 funcționale) 2
Imprimante 31 (21 funcționale) 5
Scanere 2 8
Fax 2 1
Sistem ”Femida” 2 1
UPS 21 (19 funcționale) 5

Sursa: Judecătoria Orhei

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Orhei se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD și deconectările frecvente de la energia electrică.

•	 Angajații Judecătoriei Orhei folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată în cazul 
examinării dosarelor de rezonanță și, cînd la examinarea dosarelor participă avocații/apărătorii. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Orhei sunt necesare 2 computere, 5 imprimante, 8 scanere 1 
set de echipament de înregistrare audio, 1 fax și 2 UPS. 

•	 La Judecătoria Orhei nu se utilizează sistemul de management al conținutului a paginii web. 

Recomandări 

•	 Asigurarea furnizării continue a energiei electrice. 
•	 Crearea numărului sălilor de ședințe necesar pentru asigurarea desfășurării tuturor ședințelor în sălile de 

ședințe și înregistrarea audio a ședințelor.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3. 
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web. 
•	 Reformatarea textului plasat pe pagina web pentru a asigura utilizarea eficientă a spațiului.
•	 Actualizarea informației plasate pe pagina web. 

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Orhei este analizat mai jos prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înre-
gistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată fluctuația numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Orhei s-a majorat din 2009 de la 5863 dosare la 
6287 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului total de dosare înregistrate în 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate, se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, s-a majorat de la 5466 
dosare în anul 2009 la 5683 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

Figura 3. Tendința numărului total de dosare examinate în 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Orhei s-a majorat de la 1888 do-
sare în anul 2009 la 2305 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate a crescut nesemnificativ de la 231 dosare în 2009 la 296 dosare 
în 2011, iar cel al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1044 dosare 
în anul 2009 la 223 dosare în anul 2011. 

figura 4.  Numărul de dosare examinate în 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Orhei relevă o creștere a restanței de la 397 dosare restante în 2009 la 
604 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința  restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Orhei s-a redus de la 93,2% în 
2009 la 90,3% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția  ratei de soluționare 
a dosarelor în perioada 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Orhei se constituie din cancelarie, arhivă și alte ser-
vicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea jus-
tiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum 
și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Orhei se află la etajul 1. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistra-
rea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Orhei utilizează în activitatea sa următoarele re-
gistre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI ORhEI 
Judecătoria Orhei
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Orhei

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul corespondenței de intrare

2.	 Registrul de intrare poșta electronică 
3.	 Registrul dosarelor expediate la expertiză 
4.	 Registrul corespondenței cu Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție 

Civil 1.	 Registrul dosarelor civile 
2.	 Registrul de evidență a hotărîrilor expediate la Oficiul Stare Civilă 
3.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile 
4.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii expediate la oficiul de executare 
5.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii expediate la Inspectoratul Fiscal 
6.	 Registrul de evidență a contenciosului administrativ 
7.	 Registrul de evidență a revizuirilor 
8.	 Registrul de evidență a dosarelor cu indicii 22-26
9.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în procedura în ordonanță 
10.	Registrul de evidență a dosarelor economice 
11.	Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul de transmitere a dosarelor penale judecătorilor 
2.	 Indicele alfabetic 
3.	 Registrul corpurilor delicte 
4.	 Registrul dosarelor penale – art. 90 din CP
5.	 Fișa acțiunilor 

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a plîngerilor împotriva organelor extrajudiciare 
2.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul dosarelor contravenționale transmise judecătorilor 
4.	 Fișa acțiunilor 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Orhei 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

 Tabelul 6.  Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

dosarelor civile, Indicele alfabetic 
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile 
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile, Indicele alfabetic 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile, Indicele alfabetic 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Orhei 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. În mare parte, 
denumirea registrelor nu corespunde cu denumirile prevăzute în Instrucțiune. 

Arhiva Judecătoriei Orhei este amplasată în subsolul clădirii. Încăperile pentru păstrarea dosarelor în arhivă au 
dimensiuni și condiții inadecvate de păstrare. Dosarele sunt bine aranjate. Intrarea în arhivă este restricționată. 
Problema în subsolul Judecătoriei Orhei este gradul sporit de umezeală și lipsa unui sistem de ventilare. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare înregistrate la Judecătoria Orhei s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 7,2%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Orhei s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 3,9%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Orhei în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 417 dosare, 

al dosarelor penale s-a majorat cu 65 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 821 dosare. 
•	 Restanța dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 cu 207 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor s-a redus în perioada 2009-2011 cu 2,9%.
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie nu corespunde numărului și denumirilor de 

registre prevăzute în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Mutarea cancelariei în vederea facilitării accesului publicului la informație.
•	 Eliminarea întreruperilor de furnizare a energiei electrice.
•	 Asigurarea condițiilor adecvate de păstrare a dosarelor arhivate. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 

din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în versiunea 3 a PIGD. 

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

foto 19. Cancelaria 
foto 20. Arhiva
foto 21. Arhiva
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evaluare 

La Judecătoria Orhei activează 8 judecători. Numărul angajaților Judecă-
toriei Orhei, cu excepția judecătorilor, constituie 27 persoane5.  

La Judecătoria Orhei nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane la Judecătoria Orhei este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei și consilierul președintelui. Pînă la in-
stituirea funcției de consilier al președintelui, șeful cancelariei era res-
ponsabil pentru gestionarea resurselor umane. Consilierul președintelui 
a menționat necesitatea angajării unui specialist în gestionarea resurselor 
umane. 

Potrivit informației prezentate, la Judecătoria Orhei nu este un spe-
cialist relații cu publicul. Pentru funcția dată nu există fișă de post. 
Prin ordinul președintelui Judecătoriei Orhei, unul dintre consultanți 
este responsabil pentru publicarea hotărîrilor pe pagina web. Toa-
te solicitările sunt examinate și soluționate fie de cancelarie, fie de 
persoanele din anticamera președintelui Judecătoriei Orhei. Cu toate 
acestea, informația plasată pe pagina web a Judecătoriei Orhei deno-
tă faptul că în cadrul Judecătoriei Orhei a fost desemnat un specialist 
relații cu publicul, care, aparent, activează în cadrul cancelariei. Pe de 
altă parte, de asemenea reieșind din informația plasată pe pagina web, 
prin ordinul președintelui la Judecătoria Orhei unul dintre judecători a 
fost desemnat în calitate de persoană responsabilă pentru relațiile cu 
mass-media. 

Procedura de recrutare a personalului presupune plasarea unui anunț pe 
panoul de informații al judecătoriei și recomandarea persoanelor de către 
angajații Judecătoriei Orhei. Modalitatea dată de recrutare a personalului 
s-a dovedit a fi foarte eficientă. 

Potrivit consilierului președintelui, în ultimii 2 ani doar o singură persoană 
a demisionat din proprie inițiativă și nici o persoană nu a fost concediată. 

Judecătoria Orhei dispune de fișe de post pentru funcția de consilier al 
președintelui, contabil-șef, șef cancelarie, șef arhivă, arhivar, consultant, 
grefier, translator, specialist cancelarie, paznic (care își cumulează funcția 
cu funcția de operator cazangerie), șofer-curier, îngrijitor încăperi-curier și 
îngrijitor încăperi. 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-

5  Schema de încadrare a Judecătoriei Orhei pentru anul 2011 nu a fost pusă la dispoziția 
echipei de documentare. 

stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției. Regulamentul de ordine internă este plasat pe 
panoul de informații. 

Judecătorii sunt instruiți de către Institutul Național al Justiției (INJ) și în 
2011 toți judecătorii din cadrul Judecătoriei Orhei au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe 
care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informație și instruire. Judecătoria Orhei este abonată la baza de date 
legislativă Moldlex. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Or-
hei pot fi menționate Monitorul oficial, revista “Dreptul”, revista “Legea și 
viața”, ziarul “Plaiul Orheian”. 

O altă situație a fost menționată în privința colaboratorilor Judecătoriei 
Orhei. A fost invocată necesitatea instruirii grefierilor în utilizarea sistemu-
lui de înregistrare audio și a modului în care sistemul dat poate fi aplicat 
eficient la întocmirea proceselor-verbale. 

IV. RESURSE UMANE 

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Orhei este reali-
zat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria nu dispune de specialist relații cu publicul, cu toate că 
informația plasată pe pagina web denotă contrariul.

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea acestuia. 
•	 Elaborarea unei fișe de post pentru specialistul în resurse umane. 
•	 Elaborarea unei fișe de post pentru specialistul relații cu publicul.
•	 Formalizarea practicii de recrutare a personalului Judecătoriei 

Orhei. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Orhei, în vederea clarificării problemelor 
apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 
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La Judecătoria Orhei lipsește un ghișeu sau un birou de informații care ar fi 
amplasat la intrare în judecătorie. Pe ușile judecătorilor există indicatoare 
clare cu numele judecătorilor, însă avertismentul că accesul în biroul ju-
decătorului este interzis lipsește. La intrare în clădire există un panou de 
informații. Semne clare de direcționare a cetățenilor spre cancelarie sau 
sala de ședințe lipsesc. Pe ușa sălii de ședințe lipsește placa cu inscripția 
că ședințele de judecată sunt înregistrate audio.

Pe panoul de informații din holul instanței de judecată sunt plasate urmă-
toarele informații: 

-	 listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Orhei 
sunt extrase din PIGD în mod automat și imprimate;

-	 2 modele de cereri; 
-	 planul de evacuare în caz de stare excepțională; 
-	 Regulamentul de ordine internă al Judecătoriei Orhei;
-	 Regulile de conduită a justițiabililor. 

Pe parcursul orelor de lucru ale Judecătoriei Orhei părțile și alți participanți 
la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Orhei pentru a primi co-
pii de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Cererile 
se transmit la președintele Judecătoriei Orhei spre avizare. Persoana care 
a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Taxa de stat se achită la 
bancă și, cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la 
arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Copiile de pe hotărîri se 
eliberează de arhivar în decurs de 1-10 zile, în dependență de vechimea 
documentului solicitat.      

Concluzii 

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Nu există indicatoare de direcționare a cetățenilor spre cancelarie 

sau sala de ședințe.  
•	 Nu există plăci cu avertismentul că intrarea în biroul judecătorilor 

este interzisă. 
•	 Nu există placă pe ușa sălii de ședințe cu inscripția că ședința este 

înregistrată audio. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație care are menirea să-i ajute pe vizitatorisă se 
orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Orhei se află la etajul 1 al clădirii. Cancela-
ria necesită reamplasare.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri prevede avizarea 
preliminară a președintelui instanței. 

Recomandări 

•	 Reamplasarea cancelariei și crearea unui ghișeu unic de informații 
și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea mai multor indicatoare de direcționare a cetățenilor 
spre sala de ședințe, cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Orhei, informație despre înregistrarea audio a ședințelor și drep-
tul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a ședinței și 
o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații despre taxa 
de stat, etc. 
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foto 22. Placă pe ușa judecătorului 
foto 23. Plan de evacuare 
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Orhei elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Orhei este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Orhei a cunoscut o evoluție practic constantă de circa 1,9 milioane (cu 
excepția anului 2011 – 2,6 milioane lei).

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 38% față de anul 2011. În anul 
respectiv, toate categoriile de cheltuieli au înregistrat o creștere. În special 
s-au majorat cheltuielile ce țin de procurarea mijloacelor fixe (procura-
rea unui automobil), fiind urmate de cheltuieli pentru servicii comunale și 
cele pentru reparații.

6  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Orhei a fost planificat cu o diminu-
are de 26% față de anul 2011. Pentru acest an nu au fost planificate mijloa-
ce financiare pentru procurarea mijloacelor fixe precum au fost diminuate 
cheltuielile pentru reparații cu 90% și cele pentru cheltuieli operaționale 
cu 19%. De cealaltă parte au fost planificate, cu o majorare de 45%, mij-
loace financiare destinate serviciilor comunale și de 15% pentru personal.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale, au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 215,2 mii lei la 
301,2 mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 40%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au înregistrat o 
creștere de 31%. Raportînd 301,2 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 281,5 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au majorat cu 66 mii lei.

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Orhei pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,235,537 1,299,201 5% 1,491,000 15%
Reparații 399,400 621,625 56% 63,200 -90%
Servicii comunale 82,000 134,251 64% 195,000 45%
Mijloace fixe 20,300 342,500 1587% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 215,151 301,243 40% 244,600 -19%

Total 1,952,388 2,698,820 38% 1,993,800 -26%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2011, ponderea majoră în totalul cheltuielilor operaționale a fost 
deținută de cheltuielile pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de 
uz gospodăresc (33%) fiind în creștere comparativ cu anul precedent cu 
7%. Acestea sunt urmate de cheltuielile pentru servicii de telecomunicație 
și de poștă cu 28%, fiind la fel în creștere cu 10%. Ponderea cheltuielilor 
pentru servicii de transport a constituit 11% fiind în diminuare cu 8% față 
de 2010. Avînd în vedere cele menționate, se poate de constatat că cea 
mai mare creștere în totalul cheltuielilor operaționale au avut cheltuielile 
pentru servicii de telecomunicație și de poștă. 

Pentru anul 2012, se observă o situație puțin diferită. Cota cheltuieli-
le pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc s-a 
diminuat pînă la 20% din totalul cheltuielilor operaționale. Pentru restul 
categoriilor de cheltuieli, cota în totalul cheltuielilor operaționale este în 
creștere, cea mai esențială fiind pentru servicii de telecomunicație și de 
poștă cu 5%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 5683 față de 5863 examinate în 
anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că, în anul 2010, costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 37 lei, pe cînd în anul 2011 – 53 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Orhei

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și, în același timp, 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA ORheI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 53 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu
per dosar examinat pentru Judecătoria Orhei 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Orhei a fost inferior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Orhei evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii, precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nominale cît și 
în valori reale, au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost mai mic față de costul mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Orhei a exami-
nat mai puține dosare cu mai multe mijloace financiare. Aceasta 
atestă faptul că, cel puțin finanțarea cheltuielilor operaționale, nu 
este corelată cu numărul de dosare examinate.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă, în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
REzINA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Rezina, amplasată în orașul Rezina, deservește 53.400  
locuitori din cele 41 localități care fac parte din raionul Rezina con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Conform schemei de încadrare a personalului, judecătoria dispune 
de 4 judecători de drept comun și un judecător de instrucție. Numă-
rul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 18 persoane. În 
cadrul Judecătoriei Rezina își are sediul și Judecătoria Rîbnița forma-
tă dintr-un judecător și 1 grefier. La Judecătoria Rezina nu există un 
specialist în resurse umane, managementul resurselor umane fiind 
realizat de președinte și consilierul președintelui. Specialistul relații 
cu publicul asigură informarea publicului despre activitățile instan-
ței, precum și administrează pagina web. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță, neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuie-
lilor operaționale, atît în valori nominale, cît și în valori reale, s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a diminuat față de anul precedent și a fost inferior costului me-
diu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Rezina are suprafața de 1317 
m2, este împărțită în 2 etaje și subsol. Clădirea judecătoriei este 
într-o stare bună: fațada clădirii, acoperișul, apeductul, sistemul de 
canalizare și sistemul electric au fost renovate. Se planifică amena-
jarea celulei pentru deținuți în subsolul instanței.

Angajații Judecătoriei Rezina folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2009. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, nece-
sitatea unor instruiri suplimentare, cît și cunoașterea insuficientă 

or. Rezina, str. Voluntarilor, 7

Data vizitei: 04 iunie 2012

a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD au fost menționate de 
către angajații Judecătoriei Rezina drept domenii problematice ce 
țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Rezina parțial înregistrează audio ședințele 
care au loc în cele 6 săli de ședință în care este instalat echipa-
mentul de înregistrare audio. În timpul vizitei de documentare s-a 
menționat că toate ședințe se desfășoară în sălile de ședințe, dat 
fiind numărul de 5 săli la 5 judecători care la moment activează în 
Judecătoria Rezina și 1 sală la 1 judecător care la moment activează 
în Judecătoria Rîbnița. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa in-
struirilor, dar și prevederile legislației care impun atît scrierea pro-
cesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică 
dublarea acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ 
frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Rezina țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Rezina a crescut în 
perioada 2009-2011 cu 167 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a crescut în aceeași perioadă cu 174 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 97,3%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușa 
ce duce la etajul 2, unde sunt amplasate birourile judecătorilor, este 
avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este in-
terzis. 

Pagina web a Judecătoriei Rezina este actualizată periodic, meniu-
rile fiind parțial completate cu informație de interes public. Unele 
meniuri nu sunt completate cu informație, iar în altele informația 
plasată se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost renovată integral, Judecătoria Rezina fiind instanță-pilot 
în cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mileniului”. Se 
menține în stare bună, este îngrijită.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Sistemul de alimentare cu apă a fost renovat 
integral. Probleme sunt la rețeaua din exterior, care a fost instalată prea aproape de 
suprafața pămîntului, înghețînd iarna.

Alimentare cu energie electrică 1 Rețeaua electrică a fost renovată integral. Problemele cu rețeaua electrică sunt 
cauzate de rețeaua din regiune. A fost instalat un transformator pentru asigurarea 
securității electrice a serverului.

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare a fost renovat.

Sistem de încălzire 2 Sistemul de încălzire pe bază de gaz natural. Sistemul este vechi, însă, careva 
probleme nu au fost raportate. În anul 2011 a fost procurat un cazan nou.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 1 Structura acoperișului este solidă, acesta fiind reparat în 2009. 

Interior 1 A fost renovat integral, menținîndu-se în stare foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Fațada instanței 
foto 3. Indicatoare de direcționare 

pentru cetățeni

1

2

foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Arhiva 

5

4

Judecătoria Rezina
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Rezina în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Rezina are o suprafață de 1317 m²,  2 etaje și subsol. 
Sunt 15 spații de oficiu, 1 spațiu public și 6 săli de ședințe. 

Judecătoria Rezina beneficiază de serviciile poliției judiciare și pazei de 
stat, astfel, unitățile pentru paznicii de noapte au fost lichidate.

Judecătoria Rezina a fost una din cele 4 instanțe de judecată-pilot, care 
în cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mile-
niului”, a beneficiat de asistență tehnică și financiară, pentru efectuarea 
lucrărilor de renovare. 

În cadrul clădirii își are sediul și Judecătoria Rîbnița, în cadrul căreia acti-
vează 1 judecător și 1 grefier.

Fațada instanței este în stare bună, fiind renovată în cadrul reparației din 
2009. Au fost montate jgheaburi și burlane pentru dispersarea apei de 
ploaie de pe acoperiș.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, fiind 
în stare bună. Sistemul electric este în stare foarte bună, fiind renovat in-
tegral în cadrul lucrărilor de reparație. Arhiva este aranjată eficient într-o 
singură încăpere de la etajul 1. Cancelaria, de asemenea, este amplasată 
la etajul 1, aproape de intrarea principală. La intrare în Judecătoria Rezina 
se află ghișeul de informații. A fost separat spațiul utilizat de judecători 
și public, prin amplasarea birourilor judecătorilor la etajul 2, cu acces re-
stricționat.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună. Toate spațiile au fost 
renovate capital. În birouri au fost schimbate tavanele, podelele și au fost 
vopsiți pereții, a fost procurat mobilier nou. Noul spațiu rezervat cancela-
riei, spațiului de recepție a publicului și spațiului pentru studierea dosare-
lor a facilitat semnificativ accesul publicului la informații. La etajul 1 se află 
un veceu pentru justițiabili, care a fost renovat. Scara principală și scara 
din spate, din instanță au fost, de asemenea, renovate. 

La etajul 2 interiorul a fost renovat integral. A fost procurat mobilier și 
corpuri de iluminat. Serverul este instalat într-o încăpere separată. Came-
ra este dotată cu aer condiționat. A fost instalat un transformator pen-
tru asigurarea funcționării adecvate a serverului. Birourile judecătorilor și 
ale altor angajați sunt în stare bună, fiind renovate integral. WC-ul pentru 
angajați este în stare bună, accesul justițiabililor la acesta este limitat.

Sistemul de încălzire este în stare bună, deși țevile și caloriferele sunt 
vechi, probleme nu au fost raportate. În anul 2011 a fost procurat un ca-
zan nou. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

Spațiul funcțional al Judecătoriei Rezina este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților, însă un spațiu separat pentru aceștia lipsește. La 
moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din spate a 
instanței și coridorul public. Instituția dispune de 6 săli de ședințe în care 
își desfășoară activitatea cei 5 judecători ai Judecătoriei Rezina și 1 jude-
cător al Judecătoriei Rîbnița.

Judecătoria Rezina dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică amenajarea spațiului pentru deținuți în subsolul instanței.

Fiind instanță-pilot, Judecătoria Rezina nu a fost evaluată în Raportul pri-
vind evaluarea infrastructurii din anul 2009. În cadrul reparației efectuate 
s-a ținut cont de planificarea spațiului în vederea unei mai bune deser-
viri a publicului și a reducerii posibilităților de interacțiune inadecvată cu 
angajații judecătoriei. Astfel, spațiul a fost reconfigurat în corespundere 
cu principiul de separare totală a spațiilor rezervate publicului, personalu-
lui judecătoresc și deținuților.

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Rezina au fost realizate lu-
crări de renovare, care s-au focusat pe principiile stabilite în Ra-
portul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Rețeaua de alimentare cu apă din exterior este instalată prea 
aproape de suprafața pămîntului. Drept urmare, pe timp de iarnă, 
apa îngheață în sistem.

•	 Fațada exterioară și interiorul clădirii au fost renovate în anul 
2009.  

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți cu acces restricționat.

foto 6. Indicator pentru sală de ședințe
foto 7. Sală de ședințe 
foto 8. Ghișee de primire a cetățenilor

6 8
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Rezina utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Rezina au menționat probleme ce țin de aspecte-
le tehnice ale PIGD, cum sunt repartizarea inechitabilă, cît și necesitatea 
unor instruiri suplimentare. Președintele instanței gestionează resursele 
umane, introduce noii angajați ai instanței.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei nu le scanează, invocînd 
lipsa de timp, viteza mică a programului de scanare și faptul că actele sca-
nate nu sunt utilizate, deoarece sunt anexate la dosar pe suport de hîrtie.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, toate 
probleme de ordin tehnic fiind soluționate de CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu promptitudi-
ne, în caz de necesitate și în afara zilelor de lucru. Astfel, gradul general de 
satisfacție a Judecătoriei Rezina de serviciile prestate de CTS în 2012 este 
la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 1. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Rezina

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. La salvarea ședinței de judecată, stabilirea în mod implicit pen-

tru fiecare utilizator (judecător) sala de ședințe, în care acesta 
își petrece ședințele.

2. Introducerea gradelor de complexitate pentru repartizarea ale-
atorie a cauzelor.

3. Crearea posibilității reluării dosarului cu statut încheiat (în 
situația în care se anulează încheierea de scoatere de pe rol a 
cererii și se repune pe rol cauza).

4. Introducerea indicelui pentru demersurile executorilor judecă-
torești/biroului de probațiune.

Sursa:  Angajații judecătoriei Rezina

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Rezina dispune de 6 săli de ședințe în care sunt instalate 6 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele care au 
loc în sălile de ședințe sunt parțial înregistrate audio. În timpul vizitei de 
documentare s-a relatat că toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul 
de 5 judecători a Judecătoriei Rezina și 1 judecător a Judecătoriei Rîbnița, 
care la moment activează în instanță și 6 săli de ședință. Înregistrările au-
dio se păstrează pe serverul instanței, fără a fi copiate pe CD (pentru păs-
trarea ulterioară).

Toate solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată au fost satis-
făcute. Pe parcursul anilor 2009-2012 – perioadă de utilizare a programu-
lui și echipamentului de înregistrare audio, în 100% din cazuri de solicitare 
a CD-lui cu înregistrarea ședinței, acesta a fost eliberat. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale șe-
dințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității in-
stanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată sunt 
folosite uneori de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei Re-
zina țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio sau 
de a audia înregistrarea. Probleme raportate de altă natură sunt legislația 
imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie și electronic și 
insuficiența cadrelor instruite.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

2.3. 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 per-
soana responsabilă de relații cu publicul în măsura în care informația ur-
mează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Rezina și gradul lor de completivitate. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

11

foto 9. Cancelaria judecătoriei Rezina
foto 10. PIGD pe computerul specialistului din cancelarie
foto 11. Sală de ședințe
foto 12. Sală de ședințe
foto 13. Sistem de înregistrare audio

9
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13
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Tabelul 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Rezina

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Despre Judecătoria Rezina -	 Istoricul instanței 

-	 Informație despre faptul că este instanță-pilot
-	 Informație 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 I nstrucțiunea cu privire la ținerea lucrarilor de secre-
tariat în judecătorii și curțile de apel aprobată prin Hotărîrea CSM 
nr. 473/21 din 18 decembrie 2008, care direcționează la pagina web 
http://www.csm.md și generează eroare

-	 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 rapor-

tul 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 cat-

egoria Cerere de chemare în judecată

Sursa: http://jrz.justice.md/

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 deschi-
derea 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, informația 
urmează a fi actualizată. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Rezina dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 25 -
Monitor 22 -
Imprimante 17 5
Scanere 2 -
Seturi de înregistrare audio 6 -
Aparat Xerox 3 -
Sisteme de aer condiționat 9 3
Fax 2 -
UPS 22 -
Televizor 1 -
DVD 1 -
Aparat de telefon 4 -

Sursa: Judecătoria Rezina

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD, angajații Judecătoriei Rezina se confruntă cu problema repartizării inechita-
bile a dosarelor, necunoașterea suficientă a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Rezina folosesc parțial sistemul de înregistrare audio.
•	 Toate înregistrările audio sunt stocate pe server și nu se înscriu pe CD-uri.
•	 Ultima hotărîre a fost publicată pe pagina web pe 21.12.2012. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Rezina sunt necesare 5 imprimante și 3 sisteme de aer condiționat. 
•	 Judecătoria Rezina utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt comple-

tate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Rezina. Uneori lipsește coerența 
între denumirea meniului și conținutul acestuia.

Recomandări

•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Continuarea practicii de publicare a hotărîrilor pe pagina web prin intermediul modulului corespunzător din 

PIGD. 
•	 Completarea paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web. 
•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.

3 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Rezina
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Rezina este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 1 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Rezina a crescut din 2009 de la 2662 dosare la 
2829 dosare în 2011. 

figura 1. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate, se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a crescut de la 2579 
dosare în anul 2009 la 2753 dosare în anul 2011 (Figura 2). 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 3, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Rezina s-a mărit de la 798 dosa-
re în anul 2009 la 1024 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 1036 dosare în anul 2009 la 305 
dosare în anul 2011. 

figura 3. Numărul de dosare examinate
 în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Rezina relevă o scădere a restanței de la 83 dosare restante în 2009 la 
76 dosare restante în 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Rezina a crescut de la 96,9% în 
anul 2009 la 97,3% în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI REzINA
Judecătoria Rezina
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Rezina se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lu-
crări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Rezina se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 2 specialiști. Specialiștii 
din cancelarie sunt responsabili pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Rezina utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Rezina

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de expediere a corespondenței prin oraș
4.	 Registrul de transmitere a titlurilor executorii spre executare
5.	 Registrul de intrare a dosarelor parvenite de la Curtea de Apel, CSJ

Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul de expediere a dosarelor la Curtea de Apel, CSJ
3.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a plîngerilor depuse împotriva acțiunilor organelor de 

urmărire penală și demersurilor
3.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest 
4.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a contestațiilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rezina 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabelul 5. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Indicele 

alfabetic al dosarelor civile
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rezina 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. Cu toate acestea, 
numărul de registre ținute pe tipuri de dosare este conform noilor prevederi ale Instrucțiunii. 

Arhiva Judecătoriei Rezina este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind amenajată eficient într-un singur spațiu. Încă-
perea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are dimensiuni adecvate, o locație potrivită, dosarele fiind păstrate în 
mod ordonat. Starea tehnică a încăperii pentru arhivă este bună. Cu toate acestea, încăperea nu dispune de sistem 
de ventilare. Securitatea arhivei este asigurată doar de lacătul de la ușă. Spațiul pentru corpurile delicte lipsește. 
Acestea se păstrează la Comisariatul de Poliție. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Rezina a crescut în perioada 2009-2011 cu 6,3%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Rezina a crescut în perioada 2009-2011 cu 6,7%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Rezina în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 226 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 63 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 731 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu  7 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 cu 0,4%. 
•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și Instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe 

suport de hîrtie și în format electronic.

Recomandări

•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă. 
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 

02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucțiune. 
•	 Utilizarea modulului electronic de raportare statistică prevăzut în versiunea 3 a PIGD. 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Rezina activează 5 judecători (conform schemei de încadra-
re a personalului aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecători-
lor, constituie 18 persoane.

La Judecătoria Rîbnița activează 1 judecător și 1 grefier (conform schemei 
de încadrare aprobate).

În schema de încadrare a Judecătoriei Rezina nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. Pînă la 
introducerea unității de consilier, președintele instanței și șeful cancelariei 
erau responsabili pentru gestionarea resursele umane. 

La Judecătoria Rezina activează un specialist relații cu publicul, care este 
reprezentantul oficial al instanței judecătorești în relațiile cu mass-media 
și informare publică. Atribuțiile de bază sunt examinarea și întocmirea 
proiectului răspunsului la petiții și administrarea e-mailului instanței.

Pentru anunțarea unei funcții vacante se plasează un anunț în cadrul 
instanței și pe pagina web. Președintele instanței organizează o intervi-
evare scrisă și verbală. La proba scrisă se propune verificarea vitezei de 
tapare, atît în limba romînă, cît și în limba rusă. Președintele instanței de-
cide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare.

Judecătoria Rezina dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier al 
președintelui, contabil-șef, consultant, șef cancelarie, șef arhivă, grefier, 
translator, specialist cancelarie, îngrijitor de încăperi, șofer și operator în 
sala cu cazane.

Tabelul 6. Schema de încadrare a Judecătoriei Rezina5

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent5

1. Judecător 4
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 1
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist 1
8. Grefier 5
9. Translator 1

5 Posturi vacante la judecătoria Rezina nu sunt.

10. Specialist coordonator 1
11. Şef arhivă 1
12. Şofer 1
13. Îngrijitor de încăperi 2
14. Curier 0,5
15. Operator în sala cu cazane 1,5

TOTAL 23

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Rezina 

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Rîbnița6

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent6

1. Judecător 1
2. Grefier  1  

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Rezina 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți de către INJ și, după cum s-a relatat în timpul 
vizitei, în 2011 toți judecătorii instanței din Rezina au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe 
care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informare și instruire. Pentru căutarea actelor normative, Judecătoria 
Rezina folosește baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Rezina pot fi menționate Monitorul Oficial, 
Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Dreptul, Cuvîntul și Farul Nistrean.  

O altă situație a fost menționată de către colaboratorii judecătoriei, care 
au menționat că ultima dată au fost instruiți la INJ cu doi ani în urmă, iar 
instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. 

6 Posturi vacante la judecătoria Rîbnița nu sunt.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Rezina este reali-
zat de președinte și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Rezina, în vederea clarificării problemelor 
apărute în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE
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La Judecătoria Rezina sunt amenajate 2 ghișee de  informare a cetățenilor în 
cancelarie, care este situată la etajul 1, în apropiere de intrarea în instanță. 
Specialistul relații cu publicul se află la etajul 1, dispune de birou separat. 
La intrare în instanță este un indicator de direcționare a cetățenilor spre 
biroul de informații (cancelarie). Există săgeți de direcționare spre cance-
larie, arhivă și sălile de ședințe a Judecătoriei Rezina. Există indicatoare cu 
avertismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrarea în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Rezina 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word; 

-	 Regulamentul de ordine internă;
-	 Lista angajaților și perioada de timp în care aceștia se află în con-

cediu.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Rezina pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop, se depune o cere-
re la cancelarie. Avizarea cererii de către președintele Judecătoriei Rezina, 
de regulă, nu este necesară. Specialiștii din cancelarie transmit cererea 
spre avizare, în situația în care se solicită eliberarea unei hotărîri vechi sau 
este un dosar cu rezonanță. Persoana care a depus cererea urmează să 
achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se pre-
zintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Dacă persoanele 
care solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia se elibe-
rează în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul mediu de 
eliberare a copiei este de 2 zile. 

Concluzii

•	 Este amenajat un ghișeu de informații pentru public.
•	 Sunt indicatori clari de direcționare spre biroul de informații, can-

celarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Rezina se află la etajul 1 al clădirii, aproa-
pe de intrare. O astfel de amplasare este în corespundere cu nor-
mele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită aviza-
rea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Utilizarea modulului din PIGD care generează automat listele cau-
zelor fixate pentru judecare. 

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Rezina, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panou de informații
foto 15. Indicator pentru cetățeni
foto 16. Indicator lîngă biroul specialistului relații cu publicul

14
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Rezina elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget, încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Judecătoria Rezina este responsabilă și de jurisdicția raionului Rîbnița, 
însă, în continuare, se va face analiza bugetului doar a Judecătoriei Rezina.

Bugetul Judecătoriei Rezina este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.7

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Rezina a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,1 milioane lei în 
2010 la circa 1,3 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, aceasta 
fiind în jur de 15%. Creșterea respectivă se datorează în deosebi creșterii re-
surselor financiare destinate procurării mijloacelor fixe și reparațiilor.

7  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat cu o creștere de 5% față de anul 
2011. Pentru anul în cauză, mijloacele financiare destinate finanțării repa-
rațiilor au fost planificate în diminuare cu 54%, iar cele destinate procurării 
mijloacelor fixe lipsesc. În schimb, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale sunt în creștere cu 32% față de anul 2011.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecăto-
riei, fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale, au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 155 mii lei la 
137,6 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 11%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20118), acestea au înregistrat o 
descreștere cu 17%. Raportînd 137,6 mii lei din anul 2011 la prețurile anu-
lui 2010, acestea se echivalează cu circa 128,6 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 26,4 mii lei.

8  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 6. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Rezina pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 803,092 835,969 4% 960,800 15%
Reparații 69,989 131,421 88% 60,000 -54%
Servicii comunale 109,000 135,600 24% 168,000 24%
Mijloace fixe 5,915 70,000 1083% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 155,005 137,554 -11% 182,000 32%

Total 1,143,002 1,310,544 15% 1,370,800 5%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 7. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011, ponderea cheltuielilor de teleco-
municație și de poștă și a celor pentru serviciile de transport în totalul 
cheltuielilor operaționale, au fost într-o ușoară creștere. Astfel, ponderea 
primei categorii de cheltuieli a crescut de la 19% în anul 2010 la 20% în 
anul 2011, iar ponderea categoriei următoarea de la 18% în anul 2010 la 
19% în anul 2011. O diminuare practic dublă a cunoscut ponderea chel-
tuielilor pentru rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc 
(de la 50% la 20%).

Pentru anul 2012, ponderea cheltuielilor pentru rechizite de birou, materi-
ale și obiecte de uz gospodăresc s-a majorat cu 4%, iar a cheltuielilor pen-
tru servicii de telecomunicații și de poștă s-a majorat cu 3%. În ce privește 
cheltuielile pentru servicii de transport, cota acestora s-a diminuat cu 4%. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării timbrelor și a efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 2517 de dosare examinate în 
anul 2010 la 2753 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 62 lei, pe cînd în anul 2011 – 50 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 8. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Rezina

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Rezina a reușit să examineze un număr mai mare de dosa-
re (cu 236 dosare). Anume creșterea numărului de dosare examinate a 
influențat diminuarea costului mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA RezInA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 50 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Rezina 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Rezina a fost inferior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Rezina evidența contabilă se duce manual. Din lipsă 
de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o aplicație soft 
pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale au fost în descreștere.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Rezina a reușit 
cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe do-
sare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Rezina
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JUDECĂTORIA 
RÎŞCANI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Rîscani, amplasată în orașul Rîșcani, deservește 70900 
de locuitori din cele 55 de localități care fac parte din raionul Rîșcani 
conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova.   

În cadrul Judecătoriei Rîșcani activează 5 judecători. Numărul 
angajaților Judecătoriei Rîșcani, cu excepția judecătorilor, constituie 
21 persoane.

Conform schemei de încadrare, judecătoria nu dispune de un speci-
alist în resurse umane, această funcție fiind realizată de consilierul 
președintelui.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
fost în diminuare. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Rîșcani are o suprafață de 536 m² și dispune 
de 2 etaje și subsol. Clădirea judecătoriei a fost renovată parțial în 
anul 2009. 

Angajații Judecătoriei Rîșcani folosesc versiunea 2 a PIGD, utilizînd 
majoritatea funcționalităților prevăzute în program. Problemele in-
vocate de angajați în utilizarea PIGD se referă preponderent la vi-
teza redusă de funcționare a PIGD, lipsa gradelor de complexitate 
pentru dosarele înregistrate, precum și lipsa instruirii persoanelor 
nou angajate în utilizarea PIGD. 

 or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 9

Data vizitei:  15 iunie 2012

Judecătoria Rîșcani dispune de 4 săli de ședințe raportate la 5 jude-
cători. Toate ședințele de judecată se  desfășoară în sălile de ședințe. 

Echipamentul și programul de înregistrare audio a ședințelor de ju-
decată este instalat în 3 săli. Angajații Judecătoriei Rîșcani nu înregis-
trează audio ședințele care au loc în sălile de ședințe în care este in-
stalat echipamentul de înregistrare audio, din motivul necunoașterii  
de către grefieri a  modalității de utilizare a programului de înregis-
trare audio și a necesității instruirii suplimentare.

Numărul registrelor ținute de specialiștii din cancelaria Judecătoriei 
Rîșcani depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Rîșcani a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 1181 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1111 dosare rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 89,2%.  

În instanță există un panou de informații pentru public.  Pe ușile 
birourilor judecătorilor nu sunt avertismente ce interzic accesul în 
birouri. O asemenea informație este plasată pe panoul de informații 
de la intrarea în judecătorie.

Pagina web a Judecătoriei Rîșcani este actualizată periodic, meniuri-
le fiind parțial completate cu informație de interes public. Din meni-
urile existente pe pagina web, 3 meniuri nu conțin nici o informație. 
Consilierul președintelui este persoana responsabilă de administra-
rea paginii web. 
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită a fi reparată, ultima renovare cosmetică fiind realizată 
în 2008. Scările de la intrare sunt în stare bună. Pereții exteriori ai clădirii sunt 
deteriorați. Ușa exterioară de la intrarea din spate, precum și scările sunt într-o stare 
nesatisfăcătoare și necesită a fi schimbate. 

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Sistemul de alimentare cu apă a fost renovat în 
2010.

Alimentare cu energie electrică 2 Sistemul electric a fost renovat în întregime și asigură o bună funcționare a întregii 
judecătorii. Rețeaua electrică veche a fost păstrată.

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare a fost renovat integral în 2010.

Sistem de încălzire 2 Sistemul de încălzire pe bază de gaz natural. Cazanul a fost procurat recent, însă 
sistemul de țevi și calorifere a rămas cel vechi.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 4 Acoperișul nu are o structură solidă, este învechit și necesită a fi renovat. 

Interior 2 Birourile și holurile din interiorul clădirii au fost recent renovate și dotate cu mobilier 
nou, acestea fiind într-o stare bună. Podeaua în sălile de ședinățeeste în stare 
nesatisfăcătoare, de tip vechi, și necesită reparație. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Sală de ședințe 

1

2

foto 3. Spațiul public
foto 4. Spațiul public
foto 5. Subsolul

5

4

Judecătoria Rîşcani
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Rîșcani în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Rîșcani are o suprafață de 536,0 m², 2 etaje și subsol. 
Sunt 13 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Rîșcani beneficiază de serviciile poliției judiciare, pe timp de 
zi, și 3 unități de paznici pe timp de noapte, prevăzute în statele de perso-
nal. Judecătoria nu dispune de un sistem de semnalizare. 

În 2008 Judecătoria Rîșcani a fost supusă unei renovări parțiale. Fațada 
instanței, deși a fost renovată, este într-o stare nesatisfăcătoare, cu pereții 
exteriori deteriorați, și necesită reparație capitală. Interiorul clădirii este 
într-o stare bună. Au fost supuse renovării unele birouri, holurile judecă-
toriei, camerele de deliberare și 2 săli de ședințe. Au fost instalate geamuri 
și uși noi. Din 4 săli de ședințe existente, 3 săli au fost dotate cu mobilier 
nou. Schimbarea pardoselii este necesară în toate sălile de ședințe. 

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, aces-
tea fiind în stare bună. WC-urile din interiorul clădirii au fost renovate in-
tegral în 2011. Judecătoria dispune de blocuri sanitare pentru personalul 
instanței, unul pentru justițiabili și unul separat pentru deținuți. 

Sistemul electric este în stare bună, fiind supus recent unei renovări to-
tale. La Judecătoria Rîșcani a fost păstrat sistemul electric vechi în scopul 
micșorării încărcăturii electrice. Sistemul de încălzire, cu excepția cazanu-
lui, este învechit și necesită a fi schimbat.

Arhiva este amenajată în două încăperi – subsol și o încăpere la etajul 2. 
Cancelaria se află la etajul 1, însă nu în imediata apropiere de intrarea în 
judecătorie. Spațiul utilizat de judecători și public nu este separat.

La intrarea în instanță există un panou informativ pentru public, iar pe 
ușile birourilor sunt plăci cu numele judecătorilor. Pe ușile birourilor ju-
decătorilor nu sunt instalate plăci cu avertismentul că accesul în biroul 
judecătorului este interzis. 

Serverul instanței se află într-o încăpere separată, dotată cu sistem de 
ventilare. 

Instanța dispune de un spațiu pentru deținuți, creat în 2011. În spatele 
clădirii este prevăzută o intrare separată pentru deținuți. Există și intrări în 
sălile de ședințe izolate de public.  Instanța nu dispune de spații separate 
pentru martorii anonimi, spații pentru minorii deținuți, precum și pentru 
minorii participanți în proces, și nici de spații pentru avocați în scopul luă-
rii de cunoștință cu materialele dosarului.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună, acesta fiind supus unei 
reparații parțiale. Birourile au fost renovate și dotate cu mobilier nou. Bi-
rourile și sălile de ședințe au fost dotate cu climatizoare. Au fost schimba-
te tavanele, ferestrele, ușile, podelele din hol și au fost vopsiți pereții. Pe 
întregul etaj sunt corpuri de iluminat noi. Spațiul de așteptare prevăzut 
pentru public a fost renovat, fiind instalate plăci de gresie. O încăpere, fo-
losită anterior pentru servicii de arhivă, a fost renovată, fiind creată o sală 
de ședințe pentru judecătorul de instrucție. Ambele săli de ședințe de la 
acest nivel sunt renovate și dotate cu mobilier nou. Podeaua din interiorul 
sălilor de ședințe nu a fost renovată, rămînînd de tip vechi. Podeaua a fost 
vopsită și nu este avariată.  

La etajul 1 se află un veceu pentru personal, care a fost renovat și se află 
în stare bună. 

Scara din interiorul judecătoriei a fost renovată complet, fiind acoperită cu 
plăci de teracotă și dotată cu o bară metalică.

Starea etajului 2 este similară etajului 1. Au fost efectuate unele lucrări 
de renovare parțială în 2011. Finisajele și spațiul destinat publicului sunt 
în stare bună. Birourile au fost supuse unei reparații cosmetice, și dotate 
cu mobilier nou. Pardoseala de tip vechi din birouri și săli de ședințe nu 
a fost schimbată. Una din sălile de ședințe de la etajul 2 a fost delimitată 
prin termopane, fiind astfel creată o sală mai mică și două birouri. Spațiul 
public și scările au fost renovate integral. 

Sisteme anti-incendiu nu sunt instalate.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 7 priorități în lucrările de reparație capitală. În mod integral au fost 
realizate 4 recomandări, o recomandare a fost realizată parțial, iar 2 reco-
mandări rămîn a fi nerealizate. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 

foto 6. Tavanele la Judecătoria Rîșcani
foto 7. Arhiva 
foto 8. Scările din interiorul judecătoriei
foto 9. Biroul angajatului Judecătoriei Rîșcani

6

7 9

8

de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Repararea acoperișului, a jgheaburilor și burlanelor 
sau, alternativ, construirea unui acoperiș nou

Nerealizat

Repararea fațadei exterioare Nerealizat
Conectarea cazanelor de încălzire Realizat
Instalarea unei plăci cu denumirea instituției pe 
fațada exterioară

Realizat

Repararea sălilor de ședințe și reconfigurarea spa-
țiilor, inclusiv reamplasarea cancelariei și crearea 
unei recepții la primul etaj

Realizat parțial

Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu energie 
electrică

Realizat

Instalarea climatizoarelor în camera serverului LAN Realizat
 

Judecătoria Rîşcani
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figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2008-2011 la Judecătoria Rîșcani au fost realizate lu-
crări de renovare, care s-au focusat pe recomandările stabilite 
în Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009. Birourile, 
holurile și sălile de ședință au fost renovate parțial și dotate cu 
mobilier nou.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 57% din recomandările Raportul pri-
vind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 14% din 
recomandări au fost realizate parțial, iar 29% din recomandări nu 
au fost realizate.

•	 Fațada exterioară a clădirii a fost renovată în anul 2008. La mo-
ment fațada exterioară este într-o stare nesatisfăcătoare și nece-
sită renovare.

•	 Spațiul pentru server a fost dotat cu sistem de ventilare.
•	 O sală de ședințe din cadrul judecătoriei a fost divizată în scopul 

creării unei săli mai mici și a două birouri suplimentare. La etajul 1 
a fost creată o sală de ședințe suplimentară.

•	 Judecătoria dispune de un spațiu separat și de un bloc sanitar 
pentru deținuți.

•	 Spațiul utilizat de judecători și public nu a fost separat.

Recomandări

•	 Renovarea fațadei exterioare și a acoperișului  judecătoriei.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Reamplasarea și unificarea arhivei. 
•	 Reamplasarea cancelariei și crearea unui ghișeu sau birou de 

informații la intrarea în judecătorie. 
•	 Instalarea plăcuțelor privind accesul interzis al terțelor persoane 

în birourile judecătorilor.
•	 Amplasarea tuturor birourilor judecătorilor și a grefierilor la eta-

jul 2 și restricționarea accesului . 
•	 Crearea spațiilor pentru referenți.
•	 Crearea unei încăperi pentru păstrarea corpurilor delicte.
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori.
•	 Crearea spațiilor pentru minorii deținuți, precum și pentru mino-

rii participanți la proces.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Crearea spațiului pentru poliția judiciară.

Judecătoria Rîşcani
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Rîșcani utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Problemele invocate de personalul judecătoriei se referă la aspectele teh-
nice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și necesitatea 
continuă de instruire a persoanelor nou angajate. Angajații au invocat ne-
cesitatea stabilirii gradelor de complexitate pentru dosarele înregistrate. 

Specialiștii cancelariei scanează documentele din dosar. Echipa de evalua-
re a constatat că majoritatea funcționalităților din PIGD sunt utilizate. Nu 
sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea procedurii de executare, 
imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare, opțiunea de gestionare 
a resurselor umane în cadrul programului, precum și măsurile de perfor-
manță. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, și 
după repetate apeluri. Deseori problemele rămîn nerezolvate. Astfel, gra-
dul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Rîșcani de serviciile 
prestate de către CTS în 2012 este la nivelul 3 din 5.  

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Rîșcani

Nr. 
d/o Sugestii de modificare a PIGD

1. Mărirea vitezei de procesare a informației în PIGD
2. Stabilirea gradelor de dificultate pentru dosarele înregistrate
3. PIGD nu ține cont de numărul judecătorilor care nu utilizează 

programul. Prin urmare, PIGD repartizează judecătorilor care 
lucrează activ în program un număr mai mare de dosare.

Sursa:  Președintele Judecătoriei Rîșcani

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Rîșcani dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 3 
seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În cadrul Judecătoriei Rîșcani nu este utilizat programul de în-
registrare audio a ședințelor de judecată. În 2 din cele 3 săli de ședințe 
computerul destinat înregistrării audio a ședințelor este dezasamblat, 
monitorul și cablurile lipsesc. Un singur set de echipament este funcți-
onal. Motivele invocate pentru neutilizarea programului de înregistrare 
audio a ședințelor de judecată se referă la nefuncționarea programului, 
complexitatea exagerată a acestuia și lipsa unei instruiri permanente a 
personalului responsabil de înregistrare. În cadrul vizitei de documentare 
s-a constatat că echipamentul și programul de înregistrare audio, în unica 
sală de ședințe în care echipamentul nu a fost dezasamblat, funcționează.

Din 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistrare 
audio, au fost înaintate 3-4 solicitări de înregistrare audio a ședinței de 
judecată. Solicitările pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost 
satisfăcute din motivul necunoașterii funcționalității echipamentului și 
programului de către personalul instanței. Pînă în prezent nu au parvenit 
solicitări din partea participanților la proces de audiere a înregistrării au-
dio a ședinței sau solicitări de eliberare a CD-urilor cu înregistrările audio.

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția înregistrării audio 
a ședințelor de judecată.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Sală de ședințe
foto 11. Inscripția pe ușa unei săli de ședințe
foto 12. Sistem de înregistrare audio
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Judecătoria Rîşcani



530

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI RÎșCAnI

Judecătoria Rîșcani dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actua-
lizează de către consilierul președintelui. Dificultăți în administrarea paginii web nu au fost identificate, cu excepția 
invocării necunoașterii unor opțiuni minore. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Rîșcani și gradul lor de completivi-
tate. 

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
Competența -	 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

Relații 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 informaţie, modalitatea şi termenul de furnizare a 
informaţiei 

Comunicate de presă Nu conține informație
Noutăți -	 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 Rîșcani. Pozele nu se vizualizează
	Aparatul Judecătoriei Rîșcani. Pozele nu se vizualizează
	Datele de contact ale colaboratorilor judecătoriei

-	 Link activ la organigrama judecătoriei Rîşcani
Informații de interes public -	 Link activ la meniul Programul de lucru al instanței

-	 Link activ la Hotărîrea CSM nr.136/3 din 30.04.2009 privind regulile de 
conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

-	 Link activ la meniul Rechizitele bancare ale Judecătoriei Rîșcani
-	 Link activ la meniul Ghidul justițiabililor, care conține 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 și cuprinsul acestuia

-	 Link activ la meniul Executarea hotărîrii, care nu generează nici o informație
-	 Link activ la meniul Procesul civil, care nu conține nici o informație

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
Informații statistice Nu conține informații
Link-uri utile Linkuri la paginile web ale unor autorități publice centrale și alte instituții. 

Linkul ce direcționează la site-ul Parlamentului R.M. este inactiv. Unele poze 
nu se vizualizează.

Citații Nu conține informații
Şedințe de judecată Listele ședințelor de judecată (plasate manual)

Sursa: http://jrs.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că sistemul de administrare a paginii web a Judecă-
toriei Rîșcani este utilizat. Pe pagina web este plasată informație de interes public. Cu toate acestea, unele meniuri, 
cum sunt, Comunicate de presă, Informații statistice, Citații nu conțin nici o informație. Deși informația din meniuri 
este însoțită de poze, majoritatea imaginilor nu pot fi vizualizate. Meniul Anunțuri necesită a fi actualizat, ultima 
informație fiind plasată din anul 2011. Informația prevăzută în meniurile disponibile pe pagina web urmează a fi re-
formatată în vederea uniformizării fontului și stilului textului  folosit. Meniul Arhiva necesită a fi reformatat în vede-
rea uniformizării culorii textului folosit. Pe pagina web a judecătoriei lipsește un meniu prevăzut pentru informația 
privind Posturile vacante. Se recomandă restructurarea 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, Şedințe de judecată, Citații.  Se recomandă 
plasarea meniurilor Noutăți, Arhiva și Linkuri utile la sfîrșitul listei cu meniuri. O asemenea reorganizare a meniurilor 
ar facilita accesul publicului la informația plasată pe pagina web a judecătoriei.

Judecătoria Rîşcani
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Rîșcani dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 20 15
Imprimante 20 15
Copiatoare 3 2
Scanere 1 3
Seturi de echipament înregistrare audio 3 1
Fax 2 2
UPS 10 10
Culer 1 5
Sisteme de aer condiționat 7 7
Dispozitiv pentru coaserea dosarelor - 2

Sursa: Judecătoria Rîşcani

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Rîșcani se confruntă cu problema vitezei reduse de 
funcționare a PIGD, lipsa gradelor de complexitate a dosarelor și lipsa de instruire a persoanelor recent 
angajate în cadrul judecătoriei.

•	 Angajații Judecătoriei Rîșcani nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată. 
Motivele invocate se referă la lipsa instruirii personalului nou angajat, precum și complexitatea exagerată a 
programului. 

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Rîșcani sunt necesare 15 computere, 15 imprimante, 2 
copiatoare, 3 scanere, 1 set de echipament de înregistrare audio, 2 faxuri, 10 UPS-uri, 5 culere, 7 sisteme de 
aer condiționat și 2 dispozitive pentru coaserea dosarelor.  

•	 Judecătoria Rîșcani utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Majoritatea meniurilor 
sunt completate cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Rîșcani. Cu toate acestea, 
pozele care însoțesc informația nu pot fi mereu vizualizate, iar 3 meniuri nu conțin nici o informație. 

Recomandări

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării PIGD și a programului de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată.

•	 Utilizarea tuturor funcționalităților prevăzute în PIGD. 
•	 Imprimarea listei cauzelor fixate pentru judecare prin intermediul PIGD.
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Asigurarea uniformității fontului textului folosit pe pagina web. Se recomandă restructurarea meniurilor 

pentru a facilita accesul publicului la informația plasată pe pagina web. 
•	 Actualizarea permanentă a paginii web
•	 Crearea pe pagina web a meniului privind Posturile vacante.   

Judecătoria Rîşcani
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Rîșcani este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Rîșcani a scăzut din 2009 de la 3191 dosare la 
2010 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 2904 
dosare în anul 2009 la 1793 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total
 de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Rîșcani s-a majorat de la 779 do-
sare în anul 2009 la 850 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 1002 dosare în anul 2009 la 178 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Rîșcani relevă o reducere a restanței de la 287 dosare restante în 2009 
la 217 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Rîșcani a scăzut de la 91,0% în 
anul 2009 la 89,2% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Rîșcani se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Rîșcani se află la etajul 1, fiind divizată în 2 birouri. 
Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru înregistrarea dosarelor 
în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Rîșcani utilizează în activitatea sa următoarele re-
gistre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI RÎȘCANI
Judecătoria Rîşcani
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Rîșcani

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul de ieșire a corespondenței locale
4. Registrul de expediere a dosarelor în instanța ierarhic superioară

Civil 1. Registrul alfabetic al dosarelor civile
2. Registrul dosarelor civile
3. Registrul dosarelor în contencios administrativ
4. Registrul de transmitere a titlurilor executorii la executor
5. Registrul de expediere a documentelor executorii pe dosare civile
6. Fișa acțiunilor 

Penal 1. Registrul alfabetic al dosarelor penale 
2. Registrul de evidență a plîngerilor împotriva organelor de urmărire penală
3. Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea față de bănuit, învinuit a 

arestului preventiv 
4. Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea duratei arestului preventiv 
5. Registrul de evidență a ordonanțelor de nimicire a corpurilor delicte
6. Registrul de expediere a documentelor executorii pe dosare penale
7. Fișa acțiunilor 

Contravențional 1. Registrul de evidență a materialelor cu privire la contravențiile administrative

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rîșcani

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

dosarelor civile
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  

Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor -
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor  Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor  Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  

Registrul alfabetic al dosarelor civile,  
Registrul dosarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor -
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul dosarelor civile 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor -

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Rîșcani

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Instrucțiune3. 

Arhiva Judecătoriei Rîșcani este amplasată în două încăperi, la etajul 2 al clădirii și în subsol. Dosarele din arhiva de 
la etajul 2 sunt amenajate pe suporturi din lemn, într-o încăpere fără ventilare și ferestre. Dimensiunea arhivei de 
la etajul 2 este insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la Judecătoria Rîșcani, acestea fiind plasate și pe 
mese. Dosarele din anii 1991-2004 sunt păstrate în arhiva din subsolul judecătoriei. Încăperea în care sunt păstrate 
dosarele este  fără uși și, respectiv, nesecurizată. Dosarele sunt păstrate în dulapuri din lemn. În subsolul judecătoriei 
se află, de asemenea, o arhivă pentru registrele și fișele vechi din cancelarie. Această arhivă este securizată, iar 
accesul este limitat doar la arhivar. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Rîșcani a scăzut în perioada 2009-2011 cu 37,0%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Rîșcani a scăzut în perioada 2009-2011 cu 38,3%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Rîșcani în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 71 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 35 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 824 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu  70 do-

sare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 

1,8%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd 

evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește 

numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea și organizarea 
arhivei într-un spațiu unic. 
Extinderea și securizarea 
arhivei. 

•	 Instalarea unui sistem de 
ventilare în arhivă.

•	 Revizuirea procedurilor 
interne de evidență a dosa-
relor în vederea conformării 
cu Hotărîrea CSM 93/7 din 
02.03.2011 și aducerea 
numărului de registre în 
concordanță cu numărul 
de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 
2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor 
de secretariat în judecătorii și curțile de 
apel.

15

foto 13. Cancelaria judecătoriei 
Rîșcani

foto 14. Arhiva de la etajul 2

13

14

foto 15. Arhiva de la etajul 2 
foto 16. Arhiva din subsol 
foto 17. Arhiva din subsol 

17

16
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În cadrul Judecătoriei Rîșcani activează 5 judecători. Numărul angajaților 
Judecătoriei Rîșcani, cu excepția judecătorilor, constituie 21 persoane. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor umane este 
realizat, în practică, de către consilierul președintelui instanței care, de 
asemenea, administrează pagina web a instituției și îndeplinește funcțiile 
administratorului judiciar.

În cadrul Judecătoriei Rîșcani, activează un specialist coordonator în relații 
cu publicul, numit prin ordinul președintelui judecătoriei. Reieșind din 
informația plasată pe pagina web, judecătorul de instrucție al Judecători-
ei Rîșcani a fost numit  în calitate de persoană responsabilă de relațiile cu 
mass-media.

Procedura internă de recrutare a personalului se efectuează cu respec-
tarea legislației în vigoare ce stabilește modul de ocupare a funcțiilor pu-
blice. În scopul ocupării funcției vacante se plasează un anunț pe site-ul 
instanței judecătorești, în presa locală „Evenimentul actual” și la postul 
de televiziune locală. Prin ordinul președintelui instanței judecătorești 
se formează Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la ocu-
parea funcțiilor publice vacante. Comisia de concurs este formată din 
președintele instanței, un judecător, consilierul președintelui și contabilul 
șef. În dependență de funcția vacantă, membru al comisiei poate fi și șef 
al cancelariei. Candidații sunt supuși unei testări scrise, iar, ulterior, unui 
interviu verbal. Se întocmește procesul – verbal al ședinței de desfășurare 
a concursului pentru selectarea candidaților pentru ocuparea funcției va-
cante. Membrii comisiei de concurs, reieșind din rezultatul notei finale de 
concurs obținute de candidați, decid admiterea candidatului pentru ocu-
parea funcției vacante, care a promovat concursul. Ulterior, președintele 
instanței de judecată emite ordinul de angajare / numire în funcție.

Procedurile interne de concediere și de aplicare a sancțiunilor disciplina-
re față de personalul judecătoriei se efectuează cu respectarea legislației 
muncii. Personalul judecătoriei răspunde disciplinar în cazul abaterilor de 
la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportamentul care dău-
nează intereselor serviciului sau prestigiului justiției. În cazul aplicării 
sancțiunilor disciplinare, are loc întocmirea actului privind fapta constata-
tă cu luarea explicațiilor scrise de la persoana responsabilă. Președintele 
instanței emite ordinul de aplicare a sancțiunii disciplinare. Sancțiunile 
disciplinare aplicate în cadrul Judecătoriei Rîșcani pentru perioada 2011 – 
2012 au constat în mustrare și avertisment. 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției.

Judecătoria Rîșcani dispune de fișe de post pentru personalul instanței 
care sunt puse la dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. 

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Rîșcani

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent
1. Judecător 4
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 1
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist 2
8. Grefier 5
9. Translator 1

10. Specialist coordonator 1
11. Şef arhivă 1
14. Şofer 1
15. Operator în sala cu cazane 0,5
16. Curier 0,5
17. Paznici 3
18. Îngrijitor de încăperi 2

TOTAL 26

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Rîșcani

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii din cadrul Judecătoriei Rîșcani au satisfăcut cerința 
de 40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat 
echipa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ sunt suficiente 
pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Pentru cău-
tarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legislativă MoldLex, 
actualizată permanent. Din publicațiile la care este abonată Judecătoria 
Rîșcani pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul CSJ, Dreptul mun-
cii, Contabilitate și audit, Dreptul, Evenimentul social, Asigurarea socială, 
Кадры и заработная плата.

Instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. Su-
biectele de instruire care prezintă interes pentru personalul Judecătoriei 
Rîșcani țin de utilizarea PIGD și Femida, întocmirea procesului-verbal al 
ședinței de judecată, conduita și etica funcționarului public – pentru gre-
fieri; procedura legală de nimicire a dosarelor, precum și administrarea și 
organizarea arhivei – pentru arhivar; managementul resurselor umane – 
pentru consilierul președintelui. 

Concluzii

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Rîșcani este rea-

lizat de consilierul președintelui. 
•	 Judecătoria dispune de un specialist în relații cu publicul și de un 

specialist în relații cu mass-media.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 
•	 Necesitățile de instruire ale personalului sunt asigurate prin in-

struirea continuă în cadrul INJ, publicațiile la care este abonată 
instanța, precum și prin intermediul bazei legislative MoldLex.

Recomandări

•	 Angajarea și instruirea unui specialist în resurse umane. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Rîșcani, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Rîşcani
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Judecătoria Rîșcani nu dispune de un  ghișeu de informații, care ar fi am-
plasat la intrarea în judecătorie. Pe ușile birourilor judecătorilor există in-
dicatoare clare cu numele judecătorilor, însă avertismentul că accesul în 
biroul judecătorului este interzis lipsește. La intrare în clădire există un 
panou de informații. 

Panoul de informații prevede următoarea informație:
-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care nu sunt extrase din 

PIGD, ci sunt întocmite în Word
-	 Orarul audienței cetățenilor de către președintele Judecătoriei 

Rîșcani
-	 Informația privind interzicerea accesului neautorizat în birourile 

judecătorilor
-	 Convenția CEDO
-	 Ordinul de eliberare imediată a copiilor hotărîrilor
-	 Informație privind drepturile copiilor.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria și ar-
hiva Judecătoriei Rîșcani pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop 
se depune o cerere la consilierul președintelui, cu achitarea obligatorie 
a taxei de stat. Consilierul transmite cererea la președintele Judecătoriei 
Rîșcani spre avizare. Copia hotărîrii sau a altor documente din dosar se 
eliberează în aceeași zi. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, arhivă, cancelarie. 
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 

președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri

•	 La intrare în judecătorie este instalat un panou de informații pen-
tru public.

Recomandări

•	 Crearea la intrare în judecătorie a unui ghișeu de informații pen-
tru a facilita accesul publicului la informație.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Rîșcani, noutăți în sistemul judiciar, informații despre taxa de stat, 
modele de cereri, etc

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Instalarea pe ușile judecătorilor a plăcuțelor ce prevăd interzice-
rea accesului neautorizat în birourile acestora.

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul specialistului 
relații cu publicul, arhivă și cancelarie.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea preșe-
dintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copiilor 
de pe hotărîri.

•	 Reconfigurarea spațiilor în vederea creării unui birou al cancelari-
ei la intrare în judecătorie. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

20

foto 18. Panou informativ 
foto 19. Panou informativ cu Convenția CEDO
foto 20. Plăcuță cu numele și prenumele judecătorului
foto 21. Panou informativ cu lista ședințelor de judecată
foto 22. Spațiu pentru poliția judiciară

18

19 22

21

Judecătoria Rîşcani



536

În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Rîșcani elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întregul sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Rîșcani este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Rîșcani a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,2 milioane lei în 
2010 la circa 1,7 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere de 30% față de 
anul precedent. Creșterea bugetului se datorează preponderent majo-
rării cheltuielilor pentru reparații. În acest an instanța a beneficiat de o 
finanțare pentru reparații capitale fapt ce a dus la creșterea cheltuielilor 
pentru reparații de circa 14 ori. O creștere practic identică au avut-o 

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

cheltuielile pentru servicii comunale și procurarea mijloacelor fixe. În 
ce privește cheltuielile de personal, acestea s-au majorat cu 11% față de 
anul precedent.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 
7% față de anul 2011. Pentru practic toate categoriile de cheltuieli (cu 
excepția reparațiilor) au fost planificate mijloace financiare în creștere. 
Astfel, instanța va beneficia de mijloace financiare pentru procurarea unui 
automobil, s-au majorat cu 42% mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale. Cu privire la reparații, pentru anul în cauză nu 
au fost prevăzute mijloace financiare.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 60% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă o analiză sau 
recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 246,6 
mii lei la 241,1 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 2%), atunci în 
valori reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au 
înregistrat o diminuare cu 9%. Raportînd 241,1 mii lei din anul 2011 la 

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 225,3 mii lei. De 
aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 
21,2 mii lei.

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Rîșcani pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 835,469 924,088 11% 1,032,200 12%
Reparații 21,000 289,733 1280% 0 -100%
Servicii comunale 93,800 107,254 14% 123,000 15%
Mijloace fixe 23,800 27,290 15% 210,000 670%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 246,561 241,117 -2% 342,200 42%

Total 1,220,630 1,589,482 30% 1,707,400 7%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Rîşcani
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, practic jumătate din cheltuielile operaționale au fost 
direcționate pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și 
obiectelor de uz gospodăresc (49%). Volumul mijloacelor financiare uti-
lizate pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă au constituit 
18% din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește serviciile de trans-
port, pentru acoperirea acestor cheltuieli au fost utilizate 13% din totalul 
cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. Astfel, 
cea mai mare parte a cheltuielilor operaționale au constituit cheltuieli-
le pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de 
uz gospodăresc. Cota acestora a înregistrat o creștere de pînă la 60% din 
totalul cheltuielilor operaționale. Ponderea cheltuielilor pentru plata ser-
viciilor de telecomunicație și de poștă a înregistrat o reducere cu 4 puncte 
procentuale pînă la 15%. Cu privire la ponderea cheltuielilor pentru servi-
cii de transport, aceasta a rămas practic neschimbată (12%). 

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 48% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
diminuare cu 12 puncte procentuale față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și de 
poștă continuă să se diminueze. Acestea au fost planificate în vo-
lum de 13% din totalul cheltuielilor operaționale;

•	 Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, similar anului 
precedent, acestea au fost supuse unor ajustări neesențiale, cota 
cărora s-a redus doar cu 1 punct procentual.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor sunt destinate 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin diminuarea 
numărului de dosare examinate de la 3577 la 1793 (cu 1784 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, obți-
nem că în anii 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a fost 
de circa 69 lei pe cînd în anul 2011 acesta practic s-a dublat fiind de 134 
lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Rîșcani

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

În pofida faptului că atît cheltuielile operaționale cît și numărul dosarelor 
examinate s-au redus, costul mediu per dosar examinat s-a majorat consi-
derabil. O explicație rezonabilă poate fi că numărul de dosare examinate 
a înregistrat o reducere mai accentuată față de cheltuielile operaționale. 
Astfel, dacă cheltuielile operaționale, după cum s-a menționat anterior, 
s-au redus cu 2%, atunci numărul de dosare examinat s-a diminuat dublu.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA RÎșCAnI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 134 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Rîșcani 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în 
Judecătoria Rîșcani a fost peste costul mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Rîşcani
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Evidența contabilă, în cadrul instanței este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a 
crescut semnificativ față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată 
esențială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera 
mai multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea 
necesității deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea 
manuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Rîşcani
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JUDECĂTORIA 
SÎNGEREI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Sîngerei, amplasată în orașul Sîngerei, deservește 
87.152  locuitori din cele 70 localități care fac parte din raionul Sîn-
gerei conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea ad-
ministrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 5 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. La Judecătoria Sînge-
rei nu există un specialist în resurse umane, managementul resur-
selor umane fiind realizat de președinte și șeful cancelariei. Specia-
listul relații cu publicul cumulează și funcția de specialist cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a micșorat față de anul precedent dar a fost puțin mai mare față 
de costul mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară 
(analiza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Sîngerei este împărțită în 2 eta-
je. Fațada clădirii, acoperișul, apeductul și sistemul electric necesită 
renovare. Lucrări de reparație nu sunt planificate.

Angajații Judecătoriei Sîngerei folosesc versiunea 2 a PIGD. Reparti-
zarea inechitabilă a dosarelor și viteza redusă au fost menționate de 
către angajații Judecătoriei Sîngerei drept domenii problematice ce 
țin de utilizarea PIGD. 

or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 4 ”a”

Data vizitei: 06 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Sîngerei nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 2 săli de ședințe, dintre care doar 1 este dotată cu 
echipament de înregistrare audio, din motiv că grefierii sunt nou-
angajați și nu cunosc modalitatea de utilizare a echipamentului. 
În timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu este posibilă 
desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe, dat fiind numă-
rul de 2 săli la 6 judecători. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa 
instruirilor, dar și prevederile legislației care impun atît scrierea pro-
cesului-verbal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adi-
că dublarea acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ 
frecvența înregistrării audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Sîngerei țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Sîngerei a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 1764 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a scăzut în aceeași perioadă cu 1868 dosare, rata de soluțio-
nare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 91,7%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor judecătorilor sunt avertismente precum că accesul în bi-
rourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Sîngerei este actualizată periodic, meniu-
rile fiind parțial completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, unele meniuri nu sunt completate cu informație, în altele 
informația plasată se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită reparație. Intrarea din fața și spatele instanței necesită 
renovare.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă. Țevile sunt în stare bună.

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică a fost renovată parțial în cadrul reparației din 2009-2010. 

Sistem de canalizare 2 Sistemul de canalizare este în stare bună.

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. În anul 2007 au fost procurate 2 cazane. 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 3 Acoperişul a fost schimbat în întregime în anul 2000, iar în 2007 s-au mai efectuat 
cîteva lucrări de reparație. Mai mult de 50 % din acoperiș a fost schimbat. Au fost 
raportate scurgeri de apă.

Interior 2 Toate ferestrele exterioare au fost schimbate în anul 2008. Interioarele au fost 
reparate cosmetic. Sunt necesare lucrări de renovare.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Fațada instanței
foto 2. Fațada instanței 
foto 3. Intrarea din spate a instanței
foto 4. Sală de ședințe 
foto 5. Sală de ședințe

1

2

foto 6. Spațiul pentru justițiabili
foto 7. Arhiva
foto 8. Arhiva
foto 9. Sală de ședințe cu echipa-

ment de înregistrare audio

5

4

Judecătoria Sîngerei
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Sîngerei în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Sîngerei are 2 etaje. Sunt 10 spații de oficiu, 2 spații 
publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria Sîngerei beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp de 
zi și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal.

Judecătoria din Sîngerei nu a fost inițial proiectată în calitate de clădire a 
judecătoriei, data construcției acesteia fiind necunoscută. Judecătoria a 
fost mutată în clădire în anul 1986.

Fațada instanței este în stare nesatisfăcătoare. Intrarea din față și spate 
necesită renovare. Peluza mică amplasată în spațiul dintre scările de la 
intrare necesită replantarea ierbii.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct centralizat. Sis-
temul electric este în stare bună, fiind renovat parțial în cadrul lucrărilor 
de reparație din 2009-2010. Arhiva este aranjată eficient în două încăperi 
de la etajul 1. Securitatea acesteia este asigurată doar de lacătul de la ușă. 
Cancelaria, este amplasată la etajul 2, fiind divizată în 2 birouri. Spațiile 
ocupate anterior de executorii judecătorești au fost eliberate.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună. Interioarele au fost su-
puse reparației cosmetice, au fost instalate ferestre noi. În birouri a fost 
schimbată podeaua și au fost vopsiți pereții. Corpurile de iluminat din în-
căperile renovate au fost schimbate. La etajul 1 se află un veceu care a fost 
renovat. Acesta este comun pentru personal, justițiabili și deținuți. Serve-
rul este instalat într-o încăpere mare care este utilizată ca spațiu pentru 
paznicii de noapte. Camera nu este dotată cu aer condiționat. Arhiva este 
amenajată în 2 spații. Aceasta nu dispune de sistem de ventilare și se ob-
servă un nivel sporit de umiditate. Instanța dispune de o singură scară, 
care a fost renovată parțial.

Holul de la etajul 2 a fost acoperit cu gresie și au fost zugrăviți pereții. 
De asemenea, au fost înlocuite corpurile de iluminat. Birourile judecăto-
rilor și ale altor angajați sunt în stare bună, fiind renovate, însă, pe alo-
curi acoperișul curge și  se formează pete de umezeală. Sala de ședințe 
de la etajul 2 nu a fost renovată, fiind în stare nesatisfăcătoare. Sala de 
ședințe este întunecată și are doar două ferestre pentru o încăpere atît 
de spațioasă. Cancelaria este amenajată în 2 birouri, unul fiind în capătul 
coridorului. Iluminarea naturală este bună și toate ferestrele de pe etaj 
sunt în stare bună.

Sistemul de încălzire este în stare bună, deși sistemul de conducte și țevi 
este încă cel inițial. În cadrul reparației din anul 2007 au fost procurate 
două cazane noi, care asigură necesarul de căldură. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Sîngerei nu este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pen-
tru aducerea deținuților, însă un spațiu separat pentru aceștia lipsește. 
La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din spate 
a instanței, coridorul public și scara principală din instanță, direct de la 
comisariatul de poliție. Nu există o separare între spațiul destinat publi-
cului, deținuților și cel destinat judecătorilor. Posibilitățile de schimbare a 
acestei situații sunt minime, dat fiind faptul că există doar o singură scară 
între cele două etaje. Problema cea mai stringentă pentru Judecătoria Sîn-
gerei este lipsa spațiului funcțional și insuficiența sălilor de ședințe pen-
tru numărul de judecători care activează la Judecătoria Sîngerei. Instituția 
dispune de 2 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea 6 judecători. 

Judecătoria Sîngerei dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică amenajarea scării de intrare în instanță și construcția unei încă-
peri auxiliare. Totodată, instanța necesită extindere atît pentru sălile de 
ședințe, cît și preconizata creștere a numărului de angajați (odată cu insti-
tuirea funcției de referent). 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. Patru din recoman-
dări au fost realizate parțial. Astfel, au fost efectuate lucrări de reparare a 
acoperișului,  executorii judecătorești au fost transferați în altă clădire. A 
fost renovat sistemul de canalizare. În cadrul reparației efectuate nu s-a 
ținut cont de planificarea spațiului în vederea unei mai bune deserviri a 
publicului și a accesului acestuia la informații. Astfel, spațiul nu a fost re-
configurat în corespundere cu principiul de separare a spațiilor rezervate 
publicului și judecătorilor.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală – anul 
2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Lucrări de reparație a acoperişului Realizat parțial
Transferarea executorilor judecătoreşti în altă clădire Realizat
Reconfigurarea spațiului pentru crearea unor săli de 
şedințe noi şi stabilirea birourilor judecătorilor la eta-
jul doi

Nerealizat

Renovarea interioarelor Realizat
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă şi de 
canalizare

Realizat parțial

Lucrări de reparație a scărilor din fața şi din spatele 
clădirii

Planificat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Sîngerei au fost realizate lu-
crări de renovare, care s-au focusat parțial pe recomandările din 
Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Unele încăperi, cum ar fi sala de ședințe de la etajul 2, din clădirea 
Judecătoriei Sîngerei necesită lucrări de reparație capitală.

•	 În instanță lipsește un sistem de alarmă și anti-incendiu. 
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009, se poate conchide că 33 %  din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 33 % din 
recomandări au fost realizate parțial, 17 %  sunt planificate și 17 % 
din recomandări nu au fost realizate. 

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Renovarea sălii de ședințe de la etajul 2.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți cu acces restricționat.
•	 Reamplasarea cancelariei și a recepției la etajul 1 lîngă intrarea 

principală, ceea ce va facilita accesul publicului.
•	 Concentrarea birourilor judecătorilor la etajul 2, ceea ce ar îngrădi 

accesul cetățenilor la judecători.
•	 Construirea unor WC-uri noi la etajele 1 și 2.
•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a clădirii.
•	 Ventilarea încăperii pentru serverul rețelei locale (LAN).
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Renovarea finisajelor interioare acolo unde este necesar.

Judecătoria Sîngerei
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Sîngerei utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Sîngerei au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și repar-
tizarea inechitabilă. Gestionarea resurselor umane prin intermediul PIGD 
este realizată de către CTS, din motiv că persoana instruită în acest sens, 
nu mai activează în instanță.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei nu scanează dosarele, 
din motiv că scanerele acordate s-au defectat, iar surse financiare pentru 
procurarea unor scanere noi lipsesc. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de CTS. În unele situații, funcția 
dată este parțial exercitată de către consilierul președintelui.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere. Se 
dorește operativitate în soluționarea problemelor. Astfel, gradul general 
de satisfacție a Judecătoriei Sîngerei de serviciile prestate de CTS în 2012 
este la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Sîngerei 

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Mărirea vitezei PIGD 
2. Stabilirea gradelor de complexitate a dosarelor
3. Prestabilirea unor setări la repartizarea cauzei ce ar permite ca 

dosarele cu aceleași părți să fie repartizate aceluiași judecător 
(fără a fi necesară conexarea cauzelor) 

4. Acordarea specialiștilor din cancelarie a împuternicirilor de a 
șterge dosarele din PIGD

Sursa:  Angajații Judecătoriei Sîngerei

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Sîngerei dispune de 2 săli de ședințe, în una dintre care este 
instalat un set de echipament de înregistrare audio a ședințelor de jude-
cată și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele 
nu sunt înregistrate audio, deoarece grefierii nu sunt instruiți în utiliza-
rea programului și echipamentului. În timpul vizitei de documentare s-a 
relatat că nu toate ședințele pot avea loc în săli, dat fiind numărul de 6 
judecători care la moment activează în instanță și doar 2 săli de ședințe.

A fost o singură solicitare pentru înregistrarea ședinței de judecată, care 
a fost satisfăcută. Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și 
echipamentul de înregistrare audio, cazuri de solicitare a CD-lui cu înregis-
trarea ședinței – nu au fost.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Sîngerei în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul 
insuficient de săli de ședințe, legislația imperfectă care prevede lucrul du-
blu - pe suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor instruite.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009
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foto 10. Cancelaria
foto 11. Cancelaria
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foto 12. Sală de ședințe
foto 13. Inscripție pe ușa unei  săli  

de ședințe
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI SÎngeReI 

Judecătoria Sîngerei dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actu-
alizează 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 completi-
vitate. 

Tabelul 3. 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/

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. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Sîngerei dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 29 (23 funcționează) -
Monitor 20 -
Imprimante 21 (18 funcționează) 3
Scanere 1 2
Seturi de înregistrare audio 1 1
Copiator (Xerox) 2 (1 funcționează) 1
Sisteme de aer condiționat 2 2
Fax 2 (1 funcționează) 1
UPS 21 -
Mașină de francat 0 1

Sursa: Judecătoria Sîngerei

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Sîngerei se confruntă cu problema repartizării inechitabile 
a dosarelor și viteza redusă de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Sîngerei nu folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Sîngerei sunt necesare 3 imprimante,  2 scanere, 1 set de 

echipament de înregistrare audio, 1 copiator, 2 sisteme de aer condiționat, 1 fax și 1 mașină de francat. 
•	 Judecătoria Sîngerei utilizează ineficient sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile 

sunt completate parțial cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Sîngerei. Într-o bună 
parte a meniurilor informația lipsește sau este făcută referință la linkuri care nu conțin nici o informație.

Recomandări

•	 Procurarea scanerelor și instituirea practicii de scanare a dosarelor.
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe prin crearea numărului de săli de ședințe 

proporțional numărului de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a graficului ședințelor 
de examinare a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Instituirea practicii 
de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în domeniul utilizării programului de înregistrare 
audio a ședințelor de judecată. 

•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Sîngerei
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Sîngerei este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Sîngerei a scăzut din 2009 de la 4484 dosare la 
2720 dosare în 2011. 

Figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 4362 
dosare în anul 2009 la 2494 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Sîngerei s-a mărit de la 822 do-
sare în anul 2009 la 899 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 2642 dosare în anul 2009 la 164 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Sîngerei relevă o creștere a restanței de la 122 dosare restante în 2009 
la 226 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Sîngerei a scăzut de la 97,3% în 
anul 2009 la 91,7% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI SÎNGEREI
Judecătoria Sîngerei
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Sîngerei se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucră-
rile de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Sîngerei se află la etajul 2 și este divizată în 2 birouri. În cancelarie activează 2 specialiști, 
precum și specialistul coordonator care cumulează funcția dată cu funcția de specialist cancelarie. Specialiștii din 
cancelarie sunt responsabili pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Sîngerei utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Sîngerei 

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a poștei electronice
4.	 Registrul dosarelor parvenite/expediate în instanţa superioară

Civil 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul de evidență a dosarelor civile
3.	 Registrul de evidență a dosarelor în contencios administrativ
4.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
5.	 Registrul de evidență a dosarelor economice
6.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii
7.	 Registrul de evidență a eliberării ordonanţelor
8.	 Registrul de evidență al actelor transmise la Oficiul Stării Civile
9.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidenţă a cauzelor penale transmise la Curtea de Apel
3.	 Registrul de evidenţă a cauzelor penale transmise la Curtea Supremă de Justiție
4.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii
5.	 Registrul de evidenţă a cauzelor penale transmise judecătorilor
6.	 Registrul de evidenţă a materialelor privind încuviinţarea spitalizării forțate
7.	 Registrul de evidență a pedepsei stabilite de instanța de apel
8.	 Registrul de evidenţă a titlurilor de executare expediate la biroul de probaţiune
9.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale
2.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale
3.	 Registrul de evidență a demersurilor
4.	 Registrul de evidență a contestaţiilor
5.	 Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea de Apel
6.	 Registrul de evidenţă a actelor transmise spre executare

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Sîngerei 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul 

de evidență a dosarelor civile, Indicele alfa-
betic al dosarelor civile 

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic al dosarelor civile, Registrul 

de evidență a dosarelor
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor civile
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a dosarelor  civile 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Sîngerei 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Sîngerei este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind amenajată în două spații. În ambele încăperi 
lipsește sistemul de ventilare. Încăperile pentru arhivă sunt supraîncărcate. Corpurile delicte sunt păstrate în safeu, 
în cancelarie. 

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Sîngerei a scăzut în perioada 2009-2011 cu 39,3%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Sîngerei a scăzut în perioada 2009-2011 cu 42,8%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Sîngerei în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 77 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 23 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 2478 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu 104 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 5,6%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 
02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucțiune. 

•	 Consolidarea cancelariei într-un spațiu unic și reamplasarea acesteia, cu construirea unei săli de recepție la 
etajul 1 la intrare în clădire.

•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic, cu organizarea și reparația corespunzătoare a încăperii.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Sîngerei activează 6 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 
21 persoane.  

În schema de încadrare a Judecătoriei Sîngerei nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și șeful cancelariei. 

La Judecătoria Sîngerei activează un specialist relații cu publicul, care nu 
exercită atribuțiile directe stabilite în fișa de post, dar activează în calitate 
de specialist în cancelarie. 

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în cadrul 
instanței. Se formează o comisie compusă din președintele instanței și doi 
judecători, iar consilierul sau șefa cancelariei, este secretarul comisiei. Se 
organizează o intervievare verbală. Președintele instanței decide asupra 
angajării și întocmește ordinul de angajare. Președintele instanței a expli-
cat că, la funcția de grefier sau consultant candidații se acceptă fără testări 
scrise, din motiv că este lipsă acută de personal. 

Judecătoria Sîngerei dispune de fișe de post pentru funcțiile de consili-
er al președintelui, contabil – șef, șef al cancelariei, consultant, grefier, 
translator, specialist cancelarie, translator, specialist coordonator pentru 
serviciul relații cu publicul. 

Tabel 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Sîngerei 

Nr. 
d/o Denumirea funcției Numărul 

curent
Posturi 
vacante

1. Judecător 4 1
2. Judecător de instrucție 1 -
3. Consilier al președintelui 1 -
4. Contabil-șef 1 -
5. Consultant 1 -
6. Şef cancelarie 1 -
7. Specialist 2 -
8. Grefier 6 -
9. Translator 1 -
10. Specialist coordonator 1 -
11. Şef Arhivă 1 -
12. Şofer 1 -
13. Curier 0.5 -
14. Paznic 3 -
15. Îngrijitori încăperi 1.5 -
16. Intendent 1 -

TOTAL 27 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Sîngerei 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum  s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Sîngerei au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Sîngerei pot fi menționate Monitorul Ofici-
al, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Legea și viața, Dreptul, Ecoul și Plai 
Sîngerean. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că instanța nu desfășoară cur-
suri interne de instruire pentru angajați. Necesitățile de instruire ale 
angajaților Judecătoriei Sîngerei se rezumă la instruirea consilierului și a 
șefului cancelariei în gestionarea resurselor umane și instruirea grefierilor 
în utilizarea PIGD și a programului de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Sîngerei este re-
alizat de președinte și șeful cancelariei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, cu-
mulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane. 
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Sîngerei, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Sîngerei lipsește un ghișeu sau un birou de informații, 
care ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Specialistul relații cu publicul 
(care cumulează această funcție cu cea de specialist cancelarie) se află la 
etajul 2 în cadrul cancelariei. La intrare în instanță lipsesc orice indicatoare 
de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu publicul. Nu există 
nici săgeți de direcționare la cancelaria sau arhiva Judecătoriei Sîngerei. 
Există indicatoare cu avertismentul că accesul în biroul judecătorului este 
interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Sîngerei 
nu sunt extrase automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

-	 Poster despre drepturile și obligațiile persoanei acuzate
-	 Regulile de conduită în instanță. 

În orice zi a săptămînii, părțile și alți participanți la proces se pot adresa la 
cancelaria Judecătoriei Sîngerei pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest 
scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit 
cererea la președintele Judecătoriei Sîngerei spre avizare. Dacă cererea 
este avizată, persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de 
stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la arhivar 
pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Dacă persoanele care solicită 
eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia se eliberează în aceeași 
zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul general de eliberare a 
copiei este de 2 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Sîngerei se află la etajul 2 al clădirii. O ast-
fel de amplasare este în contradicție cu normele generale de de-
sign aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei la etajul 1 al clădirii și crearea unui ghișeu 
unic de informații și primire/eliberare a documentelor la intrare 
în instanță.

•	 Instalarea indicatoarelor clare spre biroul specialistului relații cu 
publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Sîngerei, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panou cu listele ședințelor de judecată 
foto 15. Panou de informații 

14

15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Sîngerei elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Sîngerei este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Sîngerei a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,3 milioane lei în 
2010 la circa 1,6 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 6%. Creșterea se datorează majorării cu 36% a chel-
tuielilor pentru reparații, cu 26% a cheltuielilor pentru servicii comunale 
și cu 5% a cheltuielilor de personal.

5  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat cu o creștere de 14% față de 
anul 2011. Aceasta se datorează planificării cu 29% mai mult față de anul 
precedent a mijloacelor financiare destinate acoperirii cheltuielilor pentru 
servicii comunale, precum și a cheltuielilor operaționale (22%). 

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de 167,2 mii lei la 
156,6 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 6%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat o di-
minuare de 13%. Raportînd 156,6 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 146,3 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 21 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Sîngerei pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 981,563 1,033,964 5% 1,208,300 17%
Reparații 99,700 135,209 36% 100,000 -26%
Servicii comunale 63,547 79,815 26% 103,000 29%
Mijloace fixe 19,540 0 -100% 0 0%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 167,234 156,563 -6% 190,400 22%

Total 1,331,584 1,405,551 6% 1,601,700 14%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011 ponderea cheltuielilor pentru rechizi-
te de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor 
operaționale a constituit 36%, fiind în creștere cu 3 puncte procentuale 
față de anul precedent. În ce privește ponderea cheltuielilor pentru ser-
vicii de telecomunicație și poștă, aceasta sunt în descreștere cu 2 puncte 
procentuale față de anul 2010 (23%). Ponderea cheltuielilor pentru servi-
cii de transport a rămas identică anului 2010.

Pentru anul 2012 structura cheltuielilor a fost planificată după cum ur-
mează:

•	 ponderea cheltuielilor pentru rechizite de birou, materiale și 
obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor operaționale 
este de 9% (într-o diminuare accentuată de la 36% față de anul 
precedent);

•	 ponderea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și de 
poștă în totalul cheltuielilor operaționale este de 34% (în creștere 
cu 11%);

•	 ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport în totalul chel-
tuielilor operaționale este de 24% (în creștere cu 8%).

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 2341 de dosare examinate în 
anul 2010 la 2494 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 71 lei, pe cînd în anul 2011 – 63 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Sîngerei

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Sîngerei a reușit să examineze un număr mai mare de dosa-
re (cu 153 dosare). Probabil creșterea numărului de dosare examinate 
pe de o parte și reducerea cheltuielilor operaționale pe de altă parte au 
influențat diminuarea costului mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SÎngeReI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 63 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Sîngerei 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Sîngerei a fost puțin peste costul mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Sîngerei evidența contabilă se duce manual. Proba-
bil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Sîngerei a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a re-
dus față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost puțin peste costul mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Sîngerei



551

JUDECĂTORIA
SOROCA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Soroca, amplasată în orașul Soroca, deservește 101300 
locuitori din cele 68 localități care fac parte din raionul Soroca con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 9 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 32,5 unități de personal. La Ju-
decătoria Soroca nu există un specialist în resurse umane, manage-
mentul resurselor umane fiind realizat de președinte și consilierul 
președintelui. Instanța beneficiază de un specialist relații cu publi-
cul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale au 
fost în creștere. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar 
examinat a crescut față de anul precedent și a fost superior costului 
mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza deta-
liată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria Soroca a fost construită în anul 1993 și este una din cele 
mai mari judecătorii ordinare din Moldova. Sediul judecătoriei este 
situat la un colț al străzii principale din oraș, amplasarea fiind con-
venabilă pentru accesul publicului.

Clădirea în care se află Judecătoria Soroca are suprafața de 1721, 
4 m2, este împărțită în 2 etaje, un subsol și o clădire anexă, care 
la moment se construiește, proiectul fiind destinat construcției a 
șase săli de ședințe. Fațada clădirii, acoperișul și sistemul de elec-
tricitate au fost renovate.

or. Soroca, str. Independenței, 2

Data vizitei: 15 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Soroca folosesc versiunea 2 a PIGD, care a fost 
instalată în 2011. Deconectările frecvente de la energia electrică, 
defectarea serverului și viteza redusă de funcționare a PIGD au fost 
menționate de către angajații Judecătoriei Soroca drept domenii 
problematice ce țin de utilizarea PIGD.  

Lipsa sălilor de ședințe este cea mai stringentă problemă pentru 
această instanță.

Angajații Judecătoriei Soroca nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 2 săli de ședințe, unde este instalat echipamentul de 
înregistrare audio, deoarece acesta nu este funcțional. Totodată, 
în timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu este posibilă 
desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de judecată, dat fiind nu-
mărul de 2 săli la 10 judecători care la moment activează în judecă-
torie. Motive de altă natură care nu permit utilizarea sistemului de 
înregistrare audio la Judecătoria Soroca țin de legislația imperfectă, 
prevederile căreia dublează lucrul grefierilor, și insuficiența cadrelor 
instruite în domeniu. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Soroca continuă să țină un număr 
considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modificărilor 
la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Soroca a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu  1594 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 1825 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 89,1%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor și avertismentul 
că accesul în birourile judecătorilor este interzis.

Pagina web a Judecătoriei Soroca este actualizată periodic, unele 
meniuri fiind completate cu informație de interes public. Informația 
plasată este însoțită, în unele cazuri, de poze, ilustrații, scheme.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 3 Pereții din piatră au o structură solidă și necesită curățare. Fațada exterioară necesită 
a fi renovată integral. (vezi foto nr. 1, 2)

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este bună. Țevile au fost schimbate în anul 2008 și presiunea apei 
în conducte este normală. În baie este apă caldă generată de un încălzitor electric.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul de electricitate în 2011 a fost renovat integral.

Sistem de canalizare 4 Sistem centralizat de canalizare. Sitemul de asigurare cu apă este foarte vechi, 
necesită renovare integrală, inclusiv cu schimbarea țevilor.

Sistem de încălzire 3 Încălzirea autonomă pe bază de gaz natural, care a fost instalată în anul 2004. Sistemul 
de încălzire necesită a fi renovat integral, este vechi și costisitor (pe sezon se cheltuiesc 
136 000 lei).

Sistem anti-incendiu - Clădirea nu dispune de sistem de alarmă și nici de hidranți funcționali.

Acoperiș 1 Acoperișul a fost renovat integral în 2011. 

Interior 2 Interiorul clădirii principale se află într-o stare bună, luînd în considerație vîrsta clădirii. 
Cu toate acestea, în cazul în care s-ar începe lucrări de reconfigurare a spațiului, se 
recomandă reînnoirea finisajelor interioare. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Construcția anexă 

1

2

foto 3. Spațiul public
foto 4. Arhiva
foto 5. Arhiva

5

4

Judecătoria Soroca
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Soroca în luna iunie 2012.

Clădirea Judecătoriei Soroca are o suprafață de 1721,4 m², 2 etaje, un sub-
sol și o construcție anexă în care se amenajează 6 săli de ședințe. Sunt 28 
spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe, care sunt funcționale și 
6 săli de ședință în construcție. (vezi foto nr. 4, 5 și 6)

Judecătoria Soroca beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 unități 
de paznici, pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții și în zi-
lele de odihnă.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare centralizat, care  necesită 
renovare integrală. Au fost întreprinse lucrări de reparație parțială a fa-
țadei exterioare. Acoperișul a fost reparat integral. Înlocuirea integrală a 
rețelei electrice a fost deja executată.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Soroca este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată, cu excepția faptului că nu există o in-
trare separată pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru 
aceștia. La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin corido-
rul public, direct din Comisariatul de poliție. Instituția dispune de 2 săli 
de ședințe în care își desfășoară activitatea 10 judecători. Şase săli de 
ședințe sunt în proces de reconstrucție din mijloacele bănești alocate 
din bugetul de stat. 

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare bună, cu excepția 
holului și a scărilor de la intrarea în instanță. Lucrări de renovare generală 
a interioarelor etajului 1 nu au fost efectuate din 2008, din lipsa mijloace-
lor financiare. Lucrările sunt planificate pentru anul viitor.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate în 
2006 și sunt într-o stare bună. Aproximativ în jumătate din spațiile de bi-
rouri au fost instalate ferestre noi. Pereții au fost vopsiți din nou, iar cor-
purile de iluminat schimbate. În majoritatea birourilor au fost procurate 
sisteme de aer condiționat. Cele două veceuri din subsol se află în stare 
bună, fiind renovate integral în 2006. Un spațiu pentru veceu se află în 
curte și este comun cu cel pentru justițiabili. Toate celelalte încăperi de 
la etajul 2 necesită lucrări de reparație. Finisajul interioarelor sălilor de 
ședințe, de asemenea, urmează a fi renovat. 

Sistemul de încălzire este vechi, țevile și caloriferele urmează a fi înlocuite.

În 2009-2011 majoritatea birourilor ale instanței și spațiul pentru server 
au fost echipate cu sisteme de aer condiționat.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. 5 din aceste 6 reco-
mandări au fost deja realizate, una a fost realizată parțial, fiind planificată 
realizarea acesteia pînă la finele anului 2012. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Construcția sălilor de ședință suplimentare în actu-
ala sală de conferință sau construirea unei extensii 
cu două etaje în vederea sporirii spațiului utilizat. 

Realizat parțial

Schimbarea ferestrelor externe. Realizat 
Reînnoirea rețelei electrice și a sistemului anti-in-
cendiu 

Realizat 

Lucrări de reparație și reconfigurare minoră a spa-
țiului, inclusiv schimbarea locului cancelariei la pri-
mul etaj și crearea la același nivel a unei recepții

Realizat

Instalarea sistemului de aer condiționat pentru în-
căperea unde se află serverul pentru rețeaua locală 
de calculatoare LAN

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Soroca au fost realizate 
toate lucrările de renovare recomandate în Raportul privind eva-
luarea infrastructurii, cu excepția celor în curs de realizare.

•	 Unele încăperi din clădirea Judecătoriei Soroca necesită lucrări de 
reparație capitală.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 100% din numărul total de recoman-
dări au fost realizate, dintre care 20% - au fost realizate parțial, 
lucrările fiind în executare. 

Recomandări

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Reparația sălilor de ședințe de la etajul 1.
•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți în subsol cu WC și lavoar.
•	 Renovarea finisajelor interioare unde este necesar.
•	 Schimbarea ferestrelor de la intrarea în instanță.
•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii de bază și a construcției 

anexă.
•	 Schimbarea sistemului de canalizare.
•	 Schimbarea sistemului de încălzire.
•	 Amplasarea biroului specialistului în relații cu public la intrarea în 

instanță.
•	 Crearea unui spațiu la intrare în instanță pentru poliția judiciară.
•	 Instalarea burlanelor și a jgheaburilor și crearea scurgerilor de 

apă.
•	 Renovarea finisajului podelelor în holurile de la etajul 1 și 2.
•	 Renovarea scărilor de la intrarea în instanță și a scărilor care fac 

legătura cu etajul 2, precum și a celor din spatele clădirii.
•	 Schimbarea ușilor vechi.
•	 Pavarea spațiului din jurul instanței. 

Judecătoria Soroca
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Soroca utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În iu-
nie 2011 în instanță a fost instalată versiunea a 2 a PIGD. 

S-a constatat că angajații Judecătoriei Soroca nu se folosesc de toate op-
țiunile versiunii 2, din motivul că nu cunosc cum să le folosească. Alte 
probleme care au fost menționate țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum 
sunt nefuncționarea serverului, generarea de erori în PIGD și repartizarea 
inechitabilă a dosarelor. Mai mult, s-a menționat că, PIGD nu repartizează 
dosarele judecătorului de instrucție, cu toate că astfel de opțiune a fost 
creată în versiunea a 2 a PIGD, prin crearea completelor specializate, des-
pre care funcționarii instanței nu cunosc.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: pentru dosarele civile se scanează doar cererea de chemare în ju-
decată, pentru dosarele penale nu se scanează nici un act și pentru do-
sarele contravenționale sunt scanate procesele - verbale sau, după caz, 
contestațiile.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin PIGD 
se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

Judecătoria Soroca nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, 
însă a încheiat contract cu o persoană juridică privind prestarea serviciilor 
în tehnologii informaționale.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Soroca, serverul este 
deseori nefuncțional, astfel, ei sunt nevoiți să contacteze CTS de cîteva ori 
pe săptămînă pentru soluționarea acestor probleme. Gradul general de 
satisfacție al Judecătoriei Soroca de serviciile prestate de CTS în 2012 este 
la nivelul de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Soroca

Nr. 
d/o

Sugestii de modificare a PIGD

1. Asigurarea caracterului echitabil al repartizării aleatorii a dosarelor 
2. Asigurarea conexiunii între PIGD și Femida
3. Simplificarea meniurilor de activitate în PIGD
4. Dosarele să poată fi repartizate judecătorului de instrucție 

Sursa:  Angajații Judecătoriei Soroca

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Soroca dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio, care nu este funcțional. În prezent, 6 săli de 
ședințe se află în construcție. Judecătoria Soroca nu înregistrează audio 
ședințele de judecată. 

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot avea 
loc în săli, dat fiind numărul de 10 judecători care la moment activează în 
instanță și doar 2 săli de ședințe. 

Echipamentul de înregistrare audio a instanței nu este funcțional, dificul-
tățile în aplicare a acestuia nu au fost înlăturate.

Au fost înregistrate 3-4 solicitări din partea justițiabililor privind înregistra-
rea ședințelor de judecată, dar au fost emise încheieri de refuz în înregis-
trarea audio, din motivul nefuncționării echipamentului.

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio, cu toate că înregistrările nu au loc. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Dat fiind faptul că ședințele nu sunt înregistrate 
audio, grefierii nu asigură plenitudinea procesului-verbal prin folosirea în-
registrărilor.  

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei So-
roca țin de nefuncționarea echipamentului de înregistrare audio. Proble-
me raportate de altă natură sunt numărul insuficient de săli de ședință, 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu  - pe suport de hîrtie și 
electronic și insuficiența cadrelor instruite în domeniu.

2  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 6. Inscripția de pe ușa unei săli de ședințe

6

Judecătoria Soroca
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI SOROCA

Judecătoria Soroca dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actua-
lizează la Judecătoria Soroca de specialistul relații cu publicul în măsura în care informația urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Soroca și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Soroca 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
judecătoriei 

-	 Mesajul Preşedintelui
-	 Imagine cu faţada exterioară a judecătoriei, care nu poate fi vizualizată

Competența -	 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 relații 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
Noutăți -	 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 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 30.08.2012
Informații statistice -	 Nu conţine nici o informaţie cu privire la date statistice generale 
Informații de interes public -	 Programul de lucru al Judecătoriei Soroca – care informează cetățenii despre 

orele de lucru ale judecătoriei
-	 Audiența cetățenilor

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

Sursa: http://jsr.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că în mare parte meniurile sunt completate cu unele 
informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Soroca. Informația plasată este însoțită în unele cazuri de 
poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație de inte-
res public și uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia. 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 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. Linkurile nu 
sunt active. În meniul Informații de interes public nu este plasată informația despre graficul de eliberare a hotărîrilor, 
regulile de conduită ale cetățenilor în instanța de judecată, normele de conduită ale angajaților judecătoriei, ghidul 
justițiabilului. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Soroca dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Stabilizator la server 1 -
Computere 29 20
Imprimante 25 20
Scanere 4 10
Seturi de înregistrare audio 2 8
Copiator digital 1 -
Condiționere 21 -
Frigidere 1 2
Cooler-e pentru apă OM 2 2
UPS 17 (funcționale - 4) 20
Xerox 4 5
Monitor electronic - 1
TV+DVD - 5

Sursa: Judecătoria Soroca

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Soroca se confruntă cu problema repartizării inechita-
bile a dosarelor, nerepartizarea dosarelor judecătorului de instrucție, necunoașterea suficientă a opțiunilor 
existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Soroca nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Soroca sunt necesare: 20 computere, 20 UPS, 20 imprimante, 

10 scanere, 5 copiatoare, 2 frigidere, 2 cooler-e de apă OM, 1 monitor electronic, 5 TV/DVD și 8 seturi de 
echipament de înregistrare audio pentru sălile de ședințe incluse în proiectul de renovare a judecătoriei. 

•	 Judecătoria Soroca utilizează sistemul de management al conținutului a paginii web. Informația plasată este 
însoțită în unele cazuri de poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, în multe meniuri ale paginii web nu este 
plasată nici o informație și uneori lipsește coerența între denumirea meniului și conținutul acestuia.

Recomandări

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată.
•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Completarea meniurilor din pagina web cu informație de interes public și ajustarea ei permanentă.
•	 Rearanjarea informației pe pagina web în corelație cu denumirea meniului. 

Judecătoria Soroca
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3.1. VOLuMuL De MunCă

Volumul de muncă al Judecătoriei Soroca este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregis-
trate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Soroca a scăzut din 2009 de la 6825 dosare la 
5231 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 6486 
dosare în anul 2009 la 4661 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Soroca s-a micșorat de la 2309 
dosare în anul 2009 la 1826 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 2192 dosare în anul 2009 la 511 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Soroca relevă o creștere a restanței de la 339 dosare restante în 2009 
la 570 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Soroca a scăzut de la 95,0% în 
anul 2009 la 89,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Soroca se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Soroca se află la etajul 1. În cancelarie activează 
4 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea 
documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport 
de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Soroca utilizează în activitatea sa următoarele re-
gistre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI SOROCA
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Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Soroca

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1	 Registrul de expediere a cauzelor penale la instanțele ierarhic superioare

2	 Registrul de intrare a corespondenței
3	 Registrul de ieșire a corespondenței
4	 Registrul de expediere prin curier
5	 Registrul de evidență a corespondenței simple
6	 Registrul de evidență a corespondenței expediate cu scrisoare recomandată

Civil 1.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile la judecător
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile 
3.	 Registrul de evidență a ordonanțelor
4.	 Registrul alfabetic a ordonanțelor
5.	 Registrul de transmitere a dosarelor economice și de contencios 

administrativ la judecători
6.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice și de contencios administrativ
7.	 Registrul de expediere a dosarelor la CA Bălți și la CSJ
8.	 Registrul apelurilor parvenite în  judecată
9.	 Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul de evidență a materialelor cu indicele 21 transmise judecătorilor
2.	 Registrul alfabetic a dosarelor cu indicele 21
3.	 Registrul de evidență a cauzelor penale transmise judecătorilor
4.	 Registrul alfabetic a dosarelor penale transmise judecătorilor
5.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest, prelungirea termenului de 

aflare ăn arest și arest la domiciliu. (la moment acest registru il duce grefierul 
judecătorului de instrucție)

6.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
7.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a dosarelor contravenționale transmise judecătorilor. (se 
includ 4d și 5r)

2.	 Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale (4d și 5r)
3.	 Registrul de evidență a materialelor transmise la CA Bălți
4.	 Registrul de evidență a materialelor transmise de la CA Bălți

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Soroca 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței,  

Registrul alfabetic al dosarelor civile 
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Soroca 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune3. 

Arhiva Judecătoriei Soroca este amplasată la etajul 1 și în subsolul clădirii. Ambele încăperi pentru păstrarea dosa-
relor în arhivă au dimensiuni adecvate, o locație potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat, cu sistem 
de ventilare, dosarele fiind păstrate în mod ordonat. Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Soroca a scăzut în perioada 2009-2011 cu 23,4%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Soroca a scăzut în perioada 2009-2011 cu 28,1%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Soroca în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 483 do-

sare, al dosarelor penale a crescut cu 27 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 1681 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  231 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 5,9%.
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Eliminarea întreruperilor de furnizare a energiei electrice.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Instrucțiunea cu aduce-

rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucțiune. 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 
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Judecătoria Soroca dispune de 10 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate).  Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 
32,5 unități de personal. 

La Judecătoria Soroca nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor este realizat, în practică, de către președinte și consi-
lierul președintelui. În special, consilierul președintelui este responsabil 
pentru întocmirea și evidența documentelor  cu privire la personal, întoc-
mirea dosarelor personale, completarea  păstrarea și evidența carnetelor 
de muncă. 

La Judecătoria Soroca activează un specialistul coordonator pentru relați-
ile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Proceduri interne de recrutare a personalului nu au fost aplicate de cîțiva 
ani. În cazul cînd persoanele sunt angajate prin concurs, acesta se desfă-
șoară în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la ocuparea 
funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 201 din 2009.

Judecătoria Soroca dispune de fișe de post pentru funcțiile de judecător, 
consilier al președintelui, consultant, contabil-șef, șef cancelarie, șef arhi-
vă, specialist coordonator în relații cu publicul, grefier, translator, specia-
list cancelarie pe dosare penale, șofer, paznic operator în sala cu cazane, 
curier și îngrijitor de încăperi.4

Tabelul 7. Numărul curent de angajați 
în comparație cu numărul necesar de angajați  

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent4

1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 7
4. Judecător de instrucție  1  
5. Consilier al președintelui  1 
6. Contabil-șef 1 
7. Consultant 3
8. Grefier 10
9. Traducător 1

10. Şef cancelarie 1
11. Specialist 3 
12. Specialist coordonator 1
13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1

4 Locuri vacante la Judecătoria Soroca nu sunt.

15. Curier 1
16. Şofer 1
17. Paznic 3
18. Operator în sala cu cazane 1,5
19. Îngrijător încăperi 3

TOTAL 42,5

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Soroca 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Soroca au satisfăcut cerința de 40 de ore 
de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare 
au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc 
de la CSM sunt insuficiente pentru a le satisface necesitățile de informație 
și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc  baza 
legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, precum și de bază 
de date legislativă privată Moldlex. Din publicațiile la care este abonată 
Judecătoria Soroca pot fi menționate Monitorul Oficial, Buletinul Curții 
Supreme de Justiție, Revista Națională de drept, Monitorul contabil, Con-
tabilitate și audit, Dreptul, Dreptul muncii, Observatorul de Nord, Кадры 
и заработная плата. Totodată, s-a menționat ca literatura juridică de care 
dispune instanța este insuficientă pentru a acoperi toate necesitățile cu-
rente, Judecătorii noi numiți în funcție sunt nevoiți să-și procure de sine 
stătător codurile necesare, pentru că instanța nu dispune de acestea.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
Curtea de Apel Bălți, în utilizarea PIGD. Președintele a menționat despre 
necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefierilor în partea ce ține 
de actele și acțiunile pe care aceștia urmează să le îndeplinească în vede-
rea exercitării funcției:

-	 Întocmirea procesului verbal al şedinţei de judecată (diverse ti-
puri de procese – verbale: de examinare, amînare, scoatere a 
cererii de pe rol etc.)

-	 Lucrul cu programele PIGD şi Femida.

Pentru specialiștii cancelariei s-a solicitat organizarea seminarelor în do-
meniul aplicării Instrucțiunii.

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Soroca este reali-
zat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Este necesar organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor cancelarie și specialist arhivă. Domeniile de instruire va-
riază de la analiza particularităților de aplicare a legislației pînă la 
studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea nemijlocită 
a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale co-

laboratorilor Judecătoriei Soroca, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Soroca
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 La Judecătoria Soroca lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului coordonator în 
relații cu publicul se află la etajul 1. Cu toate acestea, în lipsa indicatoa-
relor care ar direcționa publicul spre biroul respectiv, nu este clar cum să 
găsești biroul dat. Pe ușile judecătorilor există indicatoare clare cu numele 
judecătorilor și avertismentele că accesul în biroul judecătorului este in-
terzis.

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Soroca 
sunt extrase din PIGD în mod automat și imprimate

-	 Codul de conduită a funcționarilor publici, obligații și garanții
-	 Drepturile și obligațiile persoanei acuzate, urmărirea și judecarea 

cauzelor penale
-	 Accesul în birourile judecătorilor este strict interzis
-	 Reguli de comportament al participanților la proces. 

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecăto-
riei Soroca pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoare, 
conform programului de activitate al instanței, însă copiile se eliberează 
doar vineri sau, în caz de urgență,în aceeași zi. În acest scop se depu-
ne o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit cererea la 
președintele Judecătoriei Soroca spre avizare. Dacă cererea este avizată, 
persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Cu con-
firmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la cancelarie sau, 
după caz, la arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. După 
ce a fost autentificată copia, cancelaria eliberează solicitantului această 
copie contra semnătură pe coperta dosarului cu indicarea datei cînd a 
fost eliberată. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare a justițiabililor spre biro-

ul specialistului relații cu publicul, cancelarie, arhivă sau sălile de 
ședințe. 

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță con-
ține informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor 
să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor. 
•	 Simplificarea procedurii de eliberarea a copiilor prin scutirea pre-

ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 7. Panou informativ
foto 8. Model de cerere privind eliberarea copiei hotărîrii

7

8
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Soroca elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Soroca este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.5

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Soroca a cunoscut o evoluție ascendentă practic dublîndu-se de la circa 2 
milioane lei în 2010 la circa 4,3 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 56% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează în special mijloacelor financiare destinate investițiilor capi-
tale și procurării unu automobil. La fel, instanța a beneficiat de mijloace 
financiare suplimentare pentru plata serviciilor comunale și pentru aco-
perirea cheltuielilor operaționale. De cealaltă parte, cheltuielile pentru 
reparații și de personal s-au micșorat cu 39% și respectiv 2%.

5 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei Soroca a fost planificat cu o 
creștere de 34% față de anul 2011. Instanța va continua investițiile capita-
le începute anul precedent. În acest scop, comparativ cu anul trecut, suma 
a fost dublată. Pentru restul grupelor de cheltuieli, la fel, au fost planifica-
te mijloace financiare suplimentare, inclusiv și de personal. Excepție sunt 
doar cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe. În acest scop nu au 
fost planificate mijloace financiare.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Din motivul existenței finanțării investițiilor capitale, ponderea cheltuieli-
lor de personal în mediu pentru trei ani este de circa 55%. Întrucît mări-
mea salariilor este reglementată de un șir de acte legislative și normative, 
instanța nu poate modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în ve-
dere acest lucru, raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest 
domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale au crescut de la 262,3 mii lei la 328,5 
mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 25%), atunci în valori reale, ținînd 
cont de rata inflației (7% în anul 20116), acestea au înregistrat o creștere 
de 17%. Raportînd 328,5 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 307 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au majorat cu 44,7 mii lei.

6  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Soroca pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,591,128 1,552,575 -2% 1,765,800 14%
Reparații 106,900 64,913 -39% 70,000 8%
Servicii comunale 132,100 170,280 29% 205,000 20%
Mijloace fixe 0 240,000 100% 0 -100%
Investiții capitale 0 904,443 100% 2,000,000 121%
Cheltuieli operaționale 262,300 328,506 25% 330,700 1%

Total 2,092,428 3,260,717 56% 4,371,500 34%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Soroca
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că raportul cheltuielilor pentru rechizite de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc la cheltuielile totale operaționale 
a fost în creștere de la 29% în anul 2010 la 36% în anul 2011. O evoluție 
similară au avut-o și cheltuielile pentru servicii de transport. Cota acestora 
în totalul cheltuielilor operaționale s-a majorat de la 14% la 17%. Doar 
pentru cheltuielile de servicii de telecomunicație și de poștă ponderea a 
fost în descreștere de la 27% în anul 2010 la 18% în anul 2011. 

Pentru anul 2012, se observă o situație diametral opusă. Cota cheltuielilor 
pentru servicii de transport și a celor pentru rechizite de birou, materiale 
și obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor operaționale este în 
diminuare cu 2% și respectiv cu 9%. Ponderea cheltuielilor pentru servicii 
de telecomunicație și de poștă este în creștere fiind de 29%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 4661, cu 149 dosare examinate 
mai puține față de anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 55 lei, pe cînd în anul 2011 – 70 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Soroca

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA SOROCA VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 70 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Soroca 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Jude-
cătoria Soroca a fost superior costului mediu ponderat per dosar examinat 
la nivel de țară.

Judecătoria Soroca
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Soroca evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achiziții este în continuă 
schimbare, această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la 
șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mai mari. În 
plus, în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi 
de același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea piese-
lor de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce automatizat.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Soroca
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JUDECĂTORIA 
STRĂȘENI

PREzENTARE GENERALĂ 

Judecătoria Strășeni, amplasată în orașul Strășeni, deservește 
88.763 locuitori din cele 39 localități care fac parte din raionul 
Strășeni conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.   

Judecătoria Strășeni dispune de 8 judecători. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 26,5 unități de personal. La Ju-
decătoria Strășeni nu există un specialist în resurse umane. Mana-
gementul resurselor umane în cadrul judecătoriei este realizat, în 
practică, de către președintele judecătoriei și unul dintre consultanți. 
În statele de personal ale Judecătoriei Strășeni nu este un specia-
list coordonator pentru relațiile cu publicul. Funcțiile specialistului 
relații cu publicul sunt îndeplinite de specialistul din cancelarie.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
a rămas practic neschimbat față de anul precedent și a fost inferior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Strășeni are o suprafață de 1036 m², dispunînd 
de 11 spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. Clădirea 
Judecătoriei Strășeni are 2 etaje și un subsol. În perioada 2009-
2011 clădirea a fost reparată capital. Au fost renovate fațada clădi-
rii, spațiile din interiorul clădirii, sistemul de alimentare cu energie 
electrică și acoperișul. Spațiul funcțional a fost reconfigurat, la eta-
jul 1 al clădirii fiind creat un ghișeu de informare a cetățenilor. Pe 
lîngă lucrările de reparație capitală efectuate se planifică extinderea 
clădirii și crearea spațiilor suplimentare.

Angajații Judecătoriei Strășeni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. 
În 2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Problemele 
invocate în utilizarea PIGD țin de repartizarea inechitabilă a dosa-
relor și imposibilitatea repartizării prin PIGD a tuturor materialelor.

or. Strășeni, str. Ştefan cel Mare, 98

Data vizitei: 15 mai 2012

Judecătoria Strășeni dispune de 3 săli de ședințe în care au fost 
instalate 3 seturi de echipament și program de înregistrare audio 
a ședințelor de judecată. În instanță activează 8 judecători. Nici o 
ședință care are loc în sălile de ședințe nu este înregistrată audio. 
Echipa de evaluare a constatat ca echipamentul de înregistrare au-
dio a fost dezasamblat și se păstrează într-o cameră de deliberare. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamen-
tului de înregistrare audio țin de dublarea lucrului grefierilor și 
insuficiența cadrelor instruite în utilizarea programului de înregis-
trare audio, dat fiind faptul că majoritatea grefierilor au fost recent 
angajați. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Strășeni au redus numărul de re-
gistre în conformitate cu modificările la Instrucțiune. Cu toate aces-
tea, numărul registrelor depășește nesemnificativ numărul de regis-
tre prevăzut în Instrucțiune. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Strășeni a crescut 
în perioada 2009-2011 cu 1144 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a crescut în aceeași perioadă cu 786 dosare, rata de soluțio-
nare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 87,0%.  
 
La intrarea în Judecătoria Strășeni este amplasat un ghișeu de 
informații pe care este afișată informația despre programul de lucru 
al instanței, programul de primire a corespondenței și un model de 
cerere. Pe ușile birourilor judecătorilor există indicatoare clare cu 
numele judecătorilor, însă avertismentul că accesul în biroul judecă-
torului este interzis lipsește. La intrare în clădire există un panou de 
informații și un semn de direcționare către cancelarie.

Sistemul de administrare a paginii web a Judecătoriei Strășeni este 
utilizat de  consilierul președintelui. Unele meniuri de pe pagina 
web nu  conțin nici o informație. Textul informației generate la ac-
cesarea inițială a paginii web, precum și textul din meniul Relații cu 
publicul urmează a fi reformatat în vederea uniformizării fontului, 
culorii și stilului textului folosit.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost recent renovată. 

Alimentare cu apă 2 Instanța este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă. 

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică a fost recent înlocuită. 

Sistem de canalizare 3 Sistem centralizat de canalizare. Parțial înlocuit. 

Sistem de încălzire 4 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. Cazangeria a fost instalată în 2007. Sistem 
de încălzire vechi. 

Sistem anti-incendiu - Nu există 

Acoperiș 2 Structura acoperișului este solidă. Acoperișul a fost reparat recent. 

Interior 1 Toate spațiile din interior au fost recent reparate. 

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

5

2

foto 1. Fațada exterioară din față
foto 2. Placa cu denumirea  

instituției la intrare în clădire 
foto 3. Fațada exterioară din spate

3

4

foto 4. Fațada exterioară laterală
foto 5. Subsolul clădirii 
foto 6. Cazangeria 
foto 7. Veceu de lîngă camera de 

deliberare

6

Judecătoria Străşeni

7
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale  constatate la Judecătoria Strășeni în luna mai 2012. 
 
Clădirea Judecătoriei Strășeni are o suprafață de 1036 m², dispunînd de 11 
spații de oficiu, 2 spații publice și 3 săli de ședințe. Clădirea Judecătoriei 
Strășeni are 2 etaje și un subsol. 

Judecătoria Strășeni nu beneficiază de serviciile pazei de stat, dispunînd 
de 2 unități pentru paznicii de noapte. În timpul zilei securitatea instanței 
de judecată este asigurată de serviciile poliției judiciare. 

Judecătoria Strășeni a fost construită în 1978 și a fost inițial proiectată ca 
judecătorie. Clădirea este situată pe strada principală a or. Strășeni. În pe-
rioada 2009-2011 clădirea a fost reparată capital. Au fost renovate fațada 
clădirii, spațiile din interiorul clădirii, sistemul de alimentare cu energie 
electrică și acoperișul. Spațiul funcțional a fost reconfigurat, la etajul 1 
al clădirii fiind creat ghișeul de informare a cetățenilor. Pe lîngă lucrările 
de reparație capitală efectuate se planifică extinderea clădirii și crearea 
spațiilor suplimentare. 

Instanța este conectată la sistem centralizat de alimentare cu apă. 

Rețelele electrice ale Judecătoriei Strășeni sunt în stare bună, fiind recent 
înlocuite. 

Sistemul de canalizare este centralizat, în stare satisfăcătoare. În interiorul 
clădirii nu este prevăzut un bloc sanitar pentru justițiabili.

Judecătoria Strășeni beneficiază de sistemul autonom de încălzire pe bază 
de gaz natural. Cu toate acestea, sistemul de încălzire este vechi și urmea-
ză a fi replanificat și înlocuit. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare foarte bună. Toate spațiile au 
fost renovate. În birouri a fost schimbat tavanul, podeaua și au fost vopsiți 
pereții. Au fost schimbate ușile și ferestrele. A fost procurat mobilier nou 
și instalate corpuri de iluminat noi. 

La etajul 2 pereții, tavanele, podelele, ferestrele și ușile interioare au fost, 
de asemenea, renovate. Pe holului instanței au fost instalate plăci cera-
mice noi, au fost vopsiți pereții și montate tavane suspendate. De aseme-
nea, a fost procurat mobilier și instalate corpuri de iluminat noi. Sălile de 
ședințe au fost renovate și amenajate cu mobilier nou. 

Serverul este instalat într-o cameră de deliberare. Spațiul pentru server 
este separat de restul spațiului din camera de deliberare și nu este dotat 
cu aer condiționat. Veceurile se află lîngă camerele de deliberare ale celor 
3 săli de ședințe. Veceurile au fost reparate și sunt destinate angajaților 
instanței.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Strășeni este adecvat activității unei 
instanțe de judecată. În spatele clădirii există intrare separată pentru 
deținuți, precum și patru celule pentru aceștia. Sălile de ședințe, de ase-
menea, au intrări separate pentru deținuți. Pentru escortarea deținuților 
în/din sălile de ședințe sunt folosite scările din spatele clădirii. Opt jude-
cători folosesc 3 săli de ședințe, de aceea se recomandă crearea unei săli 
de ședințe suplimentare. Această modificare poate fi realizată în cadrul 
structurii existente, prin divizarea sălii mari de ședințe, care există la mo-
ment, în două săli mai mici.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost iden-
tificate 7 priorități în lucrările de reparație capitală pentru Judecătoria 
Strășeni. 5 din aceste 7 recomandări au fost realizate, 1 a fost realizată 
parțial și 1 a rămas nerealizată. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2009

Etapa de realizare 
– anul 2012

Reparația acoperișului Realizat 
Mutarea executorilor judecătorești într-o clădire 
separată adecvată 

Realizat 

Renovarea interiorului clădirii și reconfigurarea 
spațiului, inclusiv, reamplasarea cancelariei și crea-
rea unei recepții la primul etaj 

Realizat 

Repararea rețelei de alimentare cu apă și a țevilor 
de canalizare 

Realizat parțial 

Instalarea sistemului de aer condiționat în camera 
serverului rețelei locale (LAN)

Nerealizat 

Renovarea rețelei electrice Realizat 
Renovarea exteriorului clădirii Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților
 în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Strășeni a fost realizat un 
număr semnificativ de lucrări de renovare. 

•	 O parte din lucrările efectuate s-au bazat pe Recomandările privind 
evaluarea infrastructurii din 2009. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 72% din numărul total de recomandări 
au fost realizate integral, 14% au fost realizate parțial, iar alte 14% 
nu au fost realizate.  

Recomandări 

•	 Înlocuirea sistemului de încălzire.
•	 Renovarea integrală a rețelei de canalizare.
•	 Extinderea clădirii. 
•	 Echiparea spațiului pentru server cu aer condiționat. 
•	 Crearea camerei de audiere a martorilor minori. 
•	 Crearea veceurilor pentru justițiabili. 
•	 Curățarea subsolului. 
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor. 

Judecătoria Străşeni
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foto 8. Serverul judecătoriei Strășeni
foto 9. Biroul grefierului 
foto 10. Subsolul clădirii
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Strășeni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. 

Pentru a fi posibilă crearea dosarelor electronice, dosarele pe suport de 
hîrtie urmează a fi scanate. După înregistrarea dosarelor, angajații can-
celariei Judecătoriei Strășeni nu le scanează. În instanță există un singur 
scaner instalat în ghișeul de informare a cetățenilor. 

Solicitări de modificare a PIGD nu au parvenit din partea angajaților Jude-
cătoriei Strășeni. Cu toate acestea, au fost invocate anumite probleme de 
ordin tehnic, cum sunt repartizarea inechitabilă a dosarelor prin interme-
diul PIGD și imposibilitatea repartizării prin PIGD a tuturor materialelor. 
Doar 50% din hotărîrile pronunțate la Judecătoria Strășeni sunt publicate, 
deoarece nu este desemnată o persoană responsabilă pentru redactarea 
hotărîrilor și plasarea acestora pe pagina web a judecătoriei.

Echipa de evaluare a constatat că nu toate meniurile PIGD sunt utilizate 
pe deplin. Nu sunt utilizate meniurile ce țin de înregistrarea citațiilor, înre-
gistrarea apelurilor și recursurilor, înregistrarea procedurii de executare, 
modulul de măsurare a performanței. 

Judecătoria Strășeni nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale 
în statele de personal, însă a contractat un astfel de specialist, care vine, 
la solicitare, să soluționeze problemele de ordin tehnic apărute la Judecă-
toria Strășeni. O parte din problemele de ordin tehnic sunt soluționate de 
către CTS. Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Strășeni 
de serviciile prestate de către CTS este la nivelul de 4 din 5.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă 

Judecătoria Strășeni dispune de 3 săli de ședințe în care au fost instalate 
3 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. În instanță activează 8 judecători. Nici o ședință care are loc în 
sălile de ședințe nu este înregistrată audio. Echipa de evaluare a constatat 
ca echipamentul de înregistrare audio a fost dezasamblat și se păstrează 
într-o cameră de deliberare. 

Motivele invocate pentru neutilizarea programului și echipamentului de 
înregistrare audio țin de dublarea lucrului grefierilor și insuficiența cadre-
lor instruite în utilizarea programului de înregistrare audio, dat fiind faptul 
că majoritatea grefierilor au fost recent angajați. 

Din anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregis-
trare audio, a fost înaintată doar o singură solicitare de înregistrare audio 
a ședinței de judecată. 

Pe ușile sălilor de ședință nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului CSM pentru înregistrarea audio digitală a 
ședințelor de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de jude-
cată are ca scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verba-
le scrise a ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței 
activității instanțelor de judecată. Şedințele nefiind înregistrate audio, 
înregistrările nu sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și 
corectitudinea procesului-verbal. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Strășeni în utiliza-
rea programului și echipamentului de înregistrare audio țin de numărul in-
suficient de săli de ședință, lucrul dublu – pe suport de hîrtie și electronic 
și numărul insuficient de angajați instruiți. 

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărârea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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foto 11. Sala de ședințe
foto 12. Grefier utilizînd PIGD
foto 13. Cancelaria 
foto 14. Grefier demonstrînd utilizarea programului de înregistrare audio
foto 15. Sala de ședințe
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2.3. 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 2. 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/

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. 

 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Strășeni dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a 
activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3.  Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 48 4
Server PC 1 -
Imprimante 24 -
Copiatoare 6 2
Scanere 9 -
Seturi de echipament înregistrare audio 3 -
Fax 2 1
UPS 28 10
Telefoane 9 -
Router / Firewall 1 -
Sisteme de aer condiționat 14 -
Frigidere 12 -
Rack with accessories 1 -
Televizor 1 -
Set de echipament de înregistrare video - 1

Sursa: Judecătoria Strășeni

Concluzii 

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Strășeni se confruntă cu problema repartizării aleatorii 
inechitabile, imposibilității de a repartiza prin PIGD toate materialele judecătorilor și imposibilității publicării 
hotărîrilor pe pagina web.

•	 Dosarele nu sunt scanate la Judecătoria Strășeni. 
•	 Angajații Judecătoriei Strășeni nu folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată din 

motivul insuficienței numărului sălilor de ședințe, dublării lucrului și a insuficienței personalului instruit în 
utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Hotărîrile pronunțate la Judecătoria Strășeni au fost plasate ultima dată pe pagina web pe 26.01.2011. 
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Strășeni sunt necesare 4 computere, 2 copiatoare, 10 UPS și 1 

set de echipament de înregistrare video.
•	 Sistemul de management al conținutului paginii web a Judecătoriei Strășeni este utilizat de consilierul 

președintelui. Meniurile paginii web sunt completate cu informație de interes public însă, în unele meniuri 
informația lipsește.

Recomandări 

•	 Organizarea instruirilor interne pentru angajați noi. 
•	 Instituirea practicii de scanare a documentelor din dosare.  
•	 Crearea numărului de săli de ședințe proporțional numărului de judecători care activează la Judecătoria 

Strășeni. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe prin optimizarea procedurii de planificare a ședințelor 

de examinare a cauzelor. 
•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 
•	 Completarea tuturor meniurilor paginii web a Judecătoriei Strășeni cu informație de interes public.
•	 Utilizarea modulului de publicare a hotărîrilor din PIGD și plasarea hotărîrilor pe pagina web a instanței. 
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina web.

Judecătoria Străşeni
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Strășeni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată creșterea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Strășeni a crescut din 2009 de la 4552 dosare la 
5696 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a crescut de la 4169 
dosare în anul 2009 la 4955 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Strășeni s-a mărit de la 1530 
dosare în anul 2009 la 1767 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 1562 dosare în anul 2009 la 233 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Strășeni relevă o creștere a restanței de la 383 dosare restante în 2009 
la 741 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Strășeni a scăzut de la 91,6% în 
anul 2009 la 87,0% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Strășeni se constituie din cancelarie, arhivă și alte 
servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea 
justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, pre-
cum și alte lucrări  necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Strășeni se află la etajul 1. Specialiștii din cance-
larie sunt responsabili, printre altele, pentru scanarea documentelor din 
dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Strășeni utilizează în activitatea sa următoarele 
registre: 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI STRĂȘENI 
Judecătoria Străşeni
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Tabelul 4. Lista registrelor folosite de specialiștii cancelariei Judecătoriei Strășeni

Categoria registrului Denumirea registrului 
Generale 1.	 Registrul unic de intrare 

2.	 Registrul de evidență a corespondenței privind aplicarea căilor de atac
Civil 1.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile 

2.	 Registrul de intrare a corespondenței civile 
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile 
4.	 Fișa acțiunilor 

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătorești 
3.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor penale 
4.	 Fișa acțiunilor 

Contravențional 1.	 Registrul de evidență a mișcării dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență a cauzelor contravenționale – persoane fizice și juridice 
3.	 Registrul de evidență a demersurilor 
4.	 Registrul de evidență a contestațiilor 

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Strășeni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

 Tabelul 5.  Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare, 

Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile, 
Registrul alfabetic al dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare, 
Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile

Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor 
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare, 

Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile, 
Registrul alfabetic al dosarelor civile

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor 
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor 
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidență a mișcării dosarelor civile

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Strășeni 

Cancelaria ține un număr de registre care, în anumită măsură, este conform numărului de registre prevăzut în 
Hotărîrea CSM3. 

Arhiva Judecătoriei Strășeni este amplasată la etajul 1 al clădirii. Arhiva este divizată într-un ghișeu la intrarea în 

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii. 

instanță și 2 încăperi separate unde se păstrează dosarele. Cele 2 încăperi în care se păstrează dosarele sunt în 
stare nesatisfăcătoare. Dimensiunea acestora este insuficientă pentru stocarea dosarelor examinate la Judecătoria 
Strășeni. Cu toate acestea, arhiva este bine organizată și dosarele sunt aranjate pe rafturi după ani. O parte de 
dosare, în special cele recente, se păstrează în încăperea adiacentă cancelariei. Securitatea ambelor încăperi 
destinate arhivei este asigurată de lacăt. 

Concluzii 

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Strășeni a crescut în perioada 2009-2011 cu 25,1%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Strășeni a crescut în perioada 2009-2011 cu 18,9%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Strășeni în perioada 2009-2011 s-a majorat cu 237 do-

sare, al dosarelor penale a crescut cu 23 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 1329 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  358 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 4,6%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie este, cu anumite excepții, conform numărului de 

registre prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări 

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

foto 16. Dosarele din arhivă
foto 17. Arhiva
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foto 18. Cancelaria
foto 19. Registrele din cancelarie 
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evaluare 

Judecătoria Strășeni dispune de 8 judecători. Numărul angajaților, cu 
excepția judecătorilor, constituie 26,5 unități de personal. 

La Judecătoria Strășeni nu există un specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor umane la Judecătoria Strășeni este realizat, în practică, 
de către președintele judecătoriei și un consultant.

În statele de personal ale Judecătoriei Strășeni nu este un specialist co-
ordonator pentru relațiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al 
instanței judecătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, 
avînd obligația de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea 
transparenței activității în condițiile legii. Funcțiile specialistului relații cu 
publicul sunt îndeplinite de specialistul din cancelarie. 

Procedura internă de recrutare a personalului presupune plasarea unui 
anunț pe site-ul instanței judecătorești, pe panoul de informații, în zi-
arul ”Strășeneanca” și ”Monitorul Oficial”. Prin Ordinul președintelui 
instanței judecătorești se formează Comisia de concurs pentru selecta-
rea candidaților la ocuparea funcțiilor vacante. Persoanelor – candidate 
la funcția vacantă li se propune trecerea probelor scrisă și verbală. Se 
întocmește procesul – verbal al ședinței de desfășurare a concursului pen-
tru selectarea candidaților pentru ocuparea funcției vacante la Judecă-
toria Strășeni. În urma susținerii probelor scrise și verbale, se calculează 
nota finală de concurs. Membrii comisiei de concurs, reieșind din rezulta-
tul notei finale de concurs obținute de candidați, decid admiterea candi-
datului/ candidaților pentru ocuparea funcției vacante, care a promovat 
concursul. Președintele instanței de judecată emite ordinul de angajare / 
numire în funcție.

Judecătoria Strășeni dispune de fișe de post pentru funcțiile de vice-
președinte, consilier, consultant, șef arhivă, arhivar, șef cancelarie, grefier, 
specialist, translator, șofer, dereticătoare, curier. La angajare în funcție, 
persoana face cunoștință cu fișa de post și obligațiunile de serviciu. 

Tabelul 6. Schema de încadrare 

Nr. d/o Denumirea funcției Unități 
1. Președinte 1
2. Vicepreședinte 1
3. Judecător 5
4. Judecător de instrucție 1
5. Consilier al președintelui 1

6. Contabil-șef 1
7. Consultant 2
8. Grefier 8
9. Traducător 1
10. Şef cancelarie 1
11. Specialist coordonator 1
12. Specialist 1
13. Şef arhivă 1
14. Arhivar 1
15. Curier 1
16. Şofer 1
17. Paznic 3
18. Operator în sala cu cazane 1,5
19. Îngrijitor încăperi 2

Total 34,5

Sursa: Contabilitatea judecătoriei Strășeni 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și în 2011 toți judecătorii din cadrul Judecă-
toriei Strășeni au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe 
an. Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instru-
irile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficien-
te pentru a le satisface necesitățile de informație și instruire. Judecătoria 
Strășeni este abonată la baza de date legislativă Moldlex. Din publicațiile 
la care este abonată Judecătoria Strășeni pot fi menționate Monitorul Ofi-
cial, Buletinul CSJ, Timpul, Buletinul IFPS, Dreptul Muncii, Strășeneanca.

O altă situație a fost menționată în privința colaboratorilor Judecătoriei 
Strășeni, care au fost instruiți ultima dată în 2009. Domeniile de interes 
pentru instruiri, invocate în cadrul vizitei, țin de instruirea grefierilor în 
întocmirea proceselor-verbale și utilizarea programului și echipamentului 
de înregistrare audio a ședințelor de judecată, precum și instruirea arhiva-
rilor în aplicarea procedurii de arhivare a dosarelor.   

Concluzii 
 

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Strășeni este re-
alizat de către președinte și un consultant.

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care cumulea-
ză funcția dată cu funcția de specialist cancelarie.

•	 Judecătoria nu dispune de specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări 

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia. 
•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea acestuia. 
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Strășeni, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria Străşeni
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La intrarea în Judecătoria Strășeni este amenajat un ghișeu de informații 
pe care este afișată informația despre programul de lucru al instanței, pro-
gramul de primire a corespondenței și un model de cerere. Ghișeul de ală-
turi este destinat arhivei. Pe ușile judecătorilor există indicatoare clare cu 
numele judecătorilor, însă avertismentul că accesul în biroul judecătorului 
este interzis lipsește. La intrare în clădire există un panou de informații și 
un semn de direcționare către cancelarie. Pe panoul de informații de la 
intrarea în instanța de judecată sunt plasate listele cauzelor fixate pentru 
judecare, care la Judecătoria Strășeni nu sunt extrase din PIGD în mod 
automat și imprimate, ci sunt întocmite manual. 

Pe parcursul orelor de lucru ale Judecătoriei Strășeni părțile și alți 
participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Strășeni 
pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la 
cancelarie. Președintele avizează cererile în toate cazurile și le transmite 
spre executare. Persoana care a depus cererea urmează să achite taxa de 
stat. Taxa de stat se achită la bancă și cu confirmarea achitării taxei de stat, 
persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. 
Copiile de pe hotărîri se eliberează de cancelarie/arhivar în aceeași zi sau, 
cel mult, în 10 zile. Persoanelor cu dezabilități și pensionarilor li se elibe-
rează copiile gratuit și în aceeași zi.

Concluzii 

•	 La Judecătoria Strășeni este amenajat un ghișeu de informații 
pentru public.

•	 Există un indicator de direcționare a cetățenilor la cancelarie. 
•	 Există indicatoare clare cu denumirea ghișeului pentru informații, 

arhivă,  biroului cancelariei, birourilor judecătorilor. 
•	 Panoul de informații pentru public, de la intrarea în instanță, 

conține informație care are menirea să ajute vizitatorii să se ori-
enteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri prevede avizarea 
preliminară a președintelui instanței. 

Recomandări 

•	 Instalarea mai multor indicatoare de direcționare a cetățenilor 
spre sălile de ședințe, specialistul relații cu publicul, etc.

•	 Instalarea pe ușile birourilor judecătorilor a plăcilor cu avertis-
mentul interzicerii accesului în birouri.

•	 Instalarea pe ușile sălilor de ședințe a plăcilor cu avertismentul 
înregistrării audio a ședințelor de judecată.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecători-
ei Strășeni, informație despre înregistrarea audio a ședințelor 
și dreptul părților la proces de a solicita înregistrarea audio a 
ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul judiciar, informații 
despre taxa de stat, modele de cereri, etc. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

20 23

22

foto 20. Ghișeu la intrare în judecătorie
foto 21. Inscripție pe ușa cancelariei
foto 22. Informație pe fereastra ghișeului
foto 23. Panoul de informații
foto 24. Placa de la ușa sălii de ședințe
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Strășeni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabi-
lite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Strășeni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de 
asistență medicală achitate de patroni și transferuri către 
populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

În perioada anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Strășeni a cunoscut o evoluție fluctuantă. Astfel, dacă în anul 2011, buge-
tul instanței a constituit 3,3 milioane lei (cu circa 1,1 milion lei mai mult 
față de anul 2010), atunci pentru anul 2012, bugetul a fost aprobat la nivel 
de 2,1 milioane lei.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 44%. Creșterea se datorează în deosebi majorării 
de circa 3,5 ori a resurselor financiare destinate reparațiilor. La fel, asupra 

4  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

creșterii bugetului au influența și majorarea cu 55% a volumului de mijloa-
ce financiare destinate acoperirii serviciilor comunale.

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat cu o diminuare de 36% față de 
anul 2011. Mijloacele financiare destinate finanțării reparațiilor au fost 
planificate în diminuare cu 87% pe cînd cele destinate procurării mijloace-
lor fixe lipsesc. În schimb, mijloacele financiare destinate acoperirii chel-
tuielilor serviciilor comunale sunt în creștere cu 28% precum și cele de 
personal cu 14% față de anul 2011.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa55% din bugetul total al judecăto-
riei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 271 mii lei la 
260 mii lei (ceea ce constituie o diminuare cu 4%), atunci în valori reale, 
ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o scă-
dere de 10%. Raportînd 260 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 243 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au diminuat cu 28 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Strășeni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,273,435 1,341,023 5% 1,522,200 14%
Reparații 431,121 1,535,280 256% 205,800 -87%
Servicii comunale 65,500 101,616 55% 130,000 28%
Mijloace fixe 250,000 66,000 -74% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 270,963 260,003 -4% 271,200 4%

Total 2,291,019 3,303,922 44% 2,129,200 -36%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că în anul 2011 ponderea cheltuielilor pentru rechizi-
te de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor 
operaționale, este similară ponderii din anul 2010 de 42%. În ce privește 
cotele cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și poștă precum și 
pentru servicii de transport, acestea sunt în creștere cu 3 puncte procen-
tuale.

Pentru anul 2012 structura cheltuielilor a fost planificată după cum ur-
mează:

•	 ponderea cheltuielilor pentru rechizite de birou, materiale și 
obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor operaționale 
este de 27% (în diminuare cu 15 puncte procentuale);

•	 ponderea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicație și poștă 
în totalul cheltuielilor operaționale a rămas la același nivel din 
anul precedent (29%);

•	 ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport în totalul chel-
tuielilor operaționale este de 18% (în creștere cu 5 puncte pro-
centuale).

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 4888 de dosare examinate în 
anul 2010 la 4955 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 55 lei, pe cînd în anul 2011 – 52 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Strășeni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Strășeni a reușit să examineze un număr mai mare de dosare 
(cu 67 dosare). Probabil creșterea numărului de dosare examinate pe de o 
parte și reducerea cheltuielilor operaționale pe de altă parte au influențat 
nesemnificativ diminuarea costului mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA StRășenI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 52 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Strășeni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Strășeni a fost puțin sub costul mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Strășeni evidența contabilă este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Consilierul 
și Contabilul-șef. Persoanele în cauză nu dispun de studii profesionale în 
achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în conti-
nuă schimbare, personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase 
luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Strășeni a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
aproape identic cu cel din anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria Străşeni
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JUDECĂTORIA 
ȘOLDĂNEȘTI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Şoldănești, amplasată în orașul Şoldănești, deservește 
42.216 locuitori din cele 33 localități care fac parte din raionul 
Şoldănești conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 17 persoane. La Judecăto-
ria Şoldănești nu există un specialist în resurse umane, manage-
mentul resurselor umane fiind realizat de președinte și consilierul 
președintelui. Judecătoria Şoldănești dispune de specialist relații 
cu publicul, care are obligații de furnizare a informațiilor de inte-
res general, gestionarea paginiii web a instanței, întocmirea comu-
nicatelor de  presă, verificarea (monitorizarea) plasării hotărîrilor 
judecătorești, plasarea listelor cauzelor fixate spre examinare, ve-
rificarea plasării pe panoul informativ a listei cauzelor numite spre 
examinare.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță, neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuie-
lilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a redus față de anul precedent dar a fost superior costului me-
diu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Şoldănești are suprafața de 410,3 
m² și este împărțită în 2 etaje. Fațada clădirii, acoperișul, interioare-
le și sistemul electric, necesită renovare. Sunt planificate lucrări de 
renovare a rețelei electrice.

Angajații Judecătoriei Şoldănești folosesc versiunea 2 a PIGD. 
Dificultăți în utilizarea PIGD și necunoaștere tuturor opțiunilor ver-

or. Şoldănești, str. Victoriei, 18

Data vizitei: 07 iunie 2012

siunii 2 a PIGD, imposibilitatea înregistrării participanților în dosar 
fără introducerea codului personal au fost menționate de către 
angajații Judecătoriei Şoldănești drept domenii problematice ce țin 
de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Şoldănești nu înregistrează audio ședințele 
care au loc în cele 4 săli de ședințe, dintre care doar 2 sunt dotate 
cu echipament de înregistrare audio, din motiv că grefierii sunt nou-
angajați și nu cunosc modalitatea de utilizare a echipamentului. În 
timpul vizitei de documentare s-a menționat că toate ședințele de 
judecată au loc în sălile de ședințe, dat fiind numărul de 4 săli la 
4 judecători. Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, 
dar și prevederile legislației care impun atît scrierea procesului-ver-
bal pe hîrtie, cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea 
acțiunilor), servesc drept factori care afectează negativ înregistrărea 
audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Şoldănești țin numărul de regis-
tre care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit căro-
ra numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Şoldănești a scă-
zut în perioada 2009-2011 cu 61 dosare, iar numărul dosarelor exa-
minate a scăzut în aceeași perioadă cu 173 dosare, rata de soluțio-
nare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 86,3%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Şoldănești este actualizată periodic, me-
niurile fiind completate cu informație de interes public. Cu toate 
acestea, în unele meniuri informația plasată se dublează (me-
niul Funcții vacante include două linkuri la aceeași categorie de 
informație: Funcții vacante și Posturi vacante).
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară necesită reparație. Intrarea din fața și spatele instanței necesită 
renovare.

Alimentare cu apă 4 Instanța nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. În curtea instanței 
este o fîntînă, care parțial satisface necesitățile de apă tehnică.

Alimentare cu energie electrică 4 Rețeaua electrică este veche și necesită renovare. Inspectoratul Energetic de Stat 
a întocmit un act de prescripție prin care s-a stabilit necorespunderea sistemului 
electric normativelor cerute. 

Sistem de canalizare - Nu există.

Sistem de încălzire 1 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. În anul 2011 a fost renovată integral 
rețeaua de încălzire. Au fost instalate cazane, calorifere și țevi noi, însă persistă 
problema ce ține de alimentarea cu apă a sistemului de încălzire.

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 3 Acoperişul a fost reparat în anul 2005, necesită renovare.

Interior 4 Reparații nu au fost efectuate. Sunt necesare lucrări capitale de renovare a 
interioarelor.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Intrarea princială a instanței
foto 2. Intrarea din spate  

a instanței 
foto 3. Scările din fața instanței

1

2

foto 4. Sala de ședințe 
foto 5. Scara ce unește  

cele 2 blocuri ale instanței

5

4
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Şoldănești în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Şoldănești are o suprafață de 410,3 m² și 2 etaje. 
Sunt 14 spații de oficiu, 2 spații publice și 4 săli de ședințe. 

Judecătoria Şoldănești beneficiază de serviciile poliției judiciare pe timp 
de zi și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal.

Judecătoria Şoldănești ocupă două clădiri adiacente. Clădirea principală a 
fost construită în anul 1980 și a fost inițial prevăzută pentru a fi clădirea 
primăriei, fiind ulterior extinsă de două ori. În anul 1989, partea din față 
a clădirii a fost extinsă prin construcția a 3 încăperi. În 1991 în spatele clă-
dirii a fost construită o anexă cu 2 etaje de aceeași mărime ca și clădirea 
din față. Cele două clădiri sunt construcții separate cu intrări separate. 
Structura provizorie ce unește cele două clădiri a fost prevăzută pentru 
judecători, însă este nesigură și nu este utilizată de personal. Blocul III a 
fost construit în anii 90, etajul 1 al blocului III urma să fie utilizat ca garaj 
și depozit, iar etajul 2 era destinat pentru cancelaria și arhiva judecătoriei. 
Din insuficiența surselor financiare a fost finisat doar primul etaj, iar etajul 
al doilea a rămas nefinisat.

Fațada instanței este în stare nesatisfăcătoare. Intrarea din față și spate 
se află într-o stare relativ bună, însă, necesită renovare. Există crăpături 
minore în structura clădirii.

Judecătoria nu dispune de sistem de canalizare și aprovizionare cu apă. 
În oraș nu există un sistem de canalizare. De asemenea, nu există o rețea 
de alimentare cu apă a judecătoriei. În oraș lipsește alimentarea centrali-
zată cu apă. Anterior, judecătoria era conectată la conducta de apă de la 
depoul căii ferate, dar în prezent aceasta nu mai funcționează. Apa pentru 
uz tehnic este adusă în căldări de la fîntîna din spatele judecătoriei, iar 
apa pentru uz alimentar este procurată de la o companie privată. Sistemul 
electric este în stare rea, și necesită renovare integrală. În urma contro-
lului efectuat de Inspectoratul Energetic de Stat, a fost întocmit un act 
prin care s-a stabilit că, mai multe elemente ale rețelei electrice prezintă 
pericol de electrocutare și incendiu.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare nesatisfăcătoare. Întregul etaj 
necesită renovare generală, cu reparația podelelor, pereților și monta-
rea tavanului suspendat în locurile unde este necesar. Construcția cu trei 
încăperi din fața clădirii, în care au fost amplasate oficiile de executare 

și arhiva, se află într-o stare foarte proastă. Rețeaua electrică este cea 
inițială și necesită reparație sau înlocuire. Corpurile de iluminat sunt cele 
inițiale. În clădire nu există WC-uri. Nu există ventilație mecanică, nici aer 
condiționat. Serverul este instalat într-o încăpere separată care este dota-
tă cu aer condiționat. Sălile de ședințe necesită reparație capitală. A fost 
schimbat linoleumul, însă din motivul umezelii acesta s-a ridicat. În unele 
săli a apărut mucegai.

La etajul 2 interiorul este în stare rea, sunt necesare lucrări de reparație 
capitală. Finisajul din sala mare de ședințe este într-o stare relativ bună, 
însă podeaua necesită renovare. Interiorul cancelariei și spațiile de aștep-
tare destinate publicului sunt într-o stare proastă. Arhiva este amenajată 
în 2 încăperi.  O încăpere este necorespunzătoare din punct de vedere 
tehnic, persistă umezeala și lipsește un sistem de ventilare. Cea de-a doua 
încăpere este amenajată în cancelarie și, de asemenea, necesită renovare. 
În 2006 a fost schimbat linoleumul. Din motiv că lucrările au fost efectuate 
necalitativ, acesta a început să se ridice în unele locuri. Corpurile de ilumi-
nat sunt cele inițiale. Toate ușile sunt de tip vechi din lemn și trebuie să fie 
schimbate. Ferestrele sunt vechi, sticla pe alocuri are fisuri semnificative. 

Sistemul de încălzire este în stare foarte bună. În anul 2011 sistemul de 
conducte și țevi a fost renovat integral, au fost procurate două cazane noi. 
Persistă problema alimentării cu apă a sistemului de încălzire.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Şoldănești nu este adecvat pentru activi-
tatea unei instanțe de judecată. Instanța nu dispune de o intrare separată 
pentru aducerea deținuților. La moment, deținuții sunt aduși în sala de 
ședințe prin intrarea din față a instanței, coridorul public și scara princi-
pală din instanță, direct de la comisariatul de poliție. Nu există o separare 
între spațiul prevăzut pentru public, deținuți și cel destinat judecătorilor. 
Problema cea mai stringentă pentru Judecătoria Şoldănești este lipsa 
spațiului funcțional și insuficiența sălilor de ședințe pentru numărul de ju-
decători. Astfel, deși instanța dispune de suprafața de 410,3 m2, aproxima-
tiv 130 m2 din spațiul instanței nu este utilizat din cauza că este necesară 
reparația capitală sau finisarea lucrărilor de reparație. Reparația spațiului 
existent va acoperi necesitățile de spațiu, însă, președintele instanței nu 
o consideră a fi varianta optimă, din motiv că instanța va fi divizată în 3 
blocuri, ceea ce va crea dificultăți în organizarea activității acesteia. Astfel, 
se analizează opțiunea fie de mutare a Judecătoriei Şoldănești într-un alt 
sediu, fie de construcție a unei noi clădiri.

Judecătoria Şoldănești dispune de un proiect potrivit căruia se planifică 
renovarea integrală a rețelei electrice. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 8 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din recoman-
dări a fost realizată parțial. Astfel, deși nu au fost construite WC-uri noi, 
acestea au fost renovate.

foto 6. Arhiva 
foto 7. Spațiul pentru justițiabili
foto 8. Arhiva 

7 8
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Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Instalarea unei pompe electrice pentru alimentarea 
clădirii cu apă din fîntînă

Nerealizat

Construcția unor WC-uri noi Realizat parțial
Dotarea cu aer condiționat a încăperii unde se află 
severul rețelei locale de computere (LAN)

Realizat

Schimbarea ferestrelor exterioare Nerealizat
Lucrări minore de reparație şi de reconfigurare a 
spațiului, inclusiv schimbarea locului cancelariei 
şi crearea unei recepții la etajul I, precum şi unele 
modificări în sălile de şedințe

Nerealizat

Demolarea extensiei mici din fața judecătoriei Nerealizat
Reparația acoperişului şi extinderea burlanelor 
pentru a asigura scurgerea apelor de ploaie în 
afara clădirii. Instalarea unor rezervoare pentru 
colectarea apelor de ploaie

Nerealizat

Reînnoirea instalației electrice Planificat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Şoldănești nu au fost reali-
zate lucrări de renovare.

•	 Toate încăperile din clădirea Judecătoriei Şoldănești necesită lu-
crări de reparație capitală.

•	 În instanță lipsește un sistem de alarmă și anti-incendiu. 
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009, se poate conchide că 13 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate parțial, 12 % sunt 
planificate și 75 % din recomandări nu au fost realizate. 

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Crearea celulelor pentru deținuți cu acces restricționat și a intrării 

separate în clădire pentru deținuți.
•	 Instalarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare.
•	 Instalarea unei pompe electrice pentru alimentarea clădirii cu apă 

din fîntînă.
•	 Reamplasarea cancelariei și a recepției la etajul I lîngă intrarea 

principală, ceea ce va facilita accesul cetățenilor la informație.
•	 Reamplasarea arhivei.
•	 Concentrarea birourilor judecătorilor la etajul II, ceea ce ar 

restricționa accesul publicului la judecători .
•	 Construirea unor WC-uri noi la etajele 1 și 2.
•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a clădirii.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Renovarea finisajelor interioare acolo unde este necesar.
•	 Schimbarea ferestrelor exterioare și a ușilor.
•	 Reparația acoperișului și extinderea burlanelor pentru a asigura 

scurgerea apelor de ploaie în afara clădirii.
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Şoldănești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Şoldănești au menționat probleme ce țin de as-
pectele tehnice ale PIGD, cum sunt dificultăți în utilizarea PIGD și 
necunoașterea tuturor opțiunilor versiunii 2 a PIGD, imposibilitatea înre-
gistrării participanților fără introducerea codului personal. Gestionarea 
resursele umane este realizată de către consilierul președintelui.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul 
următor: dosarele civile - cererea de chemare în judecată, dosarele pe-
nale – rechizitoriul și dosarele contravenționale - procesul – verbal de 
contravenție administrativă.
 
Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere, fi-
ind redirecționați de la un operator la altul, așteptînd pînă la 10 minute, 
fapt ce generează cheltuieli suplimentare pentru convorbirile telefonice. 
Se dorește operativitate în soluționarea problemelor și ridicarea calității 
lucrărilor, invocîndu-se faptul că problema soluționată revine ulterior, pes-
te 2-3 zile. Astfel, gradul general de satisfacție a Judecătoriei Şoldănești de 
serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Şoldănești

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Introducerea la categoria  Executare, pe lîngă organele indicate 

și executorul judecătoresc, biroul de probațiune, penitenciar, 
oficiul stării civile, poliţia de frontieră. 

2. La categoria ședințe de judecată, din cadrul dosarului, ședințele 
salvate să fie aranjate în ordine cronologică.

3. Crearea posibilităţii înregistrării participantului la proces, fără 
introducerea codului personal.

Sursa:  Angajații Judecătoriei Şoldănești

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Şoldănești dispune de 4 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipamente de înregistrare audio a ședințelor de judecată 
și programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele nu 
sunt înregistrate audio, deoarece grefierii nu sunt instruiți în utilizarea 
echipamentului, iar rețeaua electrică nu permite conectarea simultană a 
mai multor echipamente în cadrul instanței. În timpul vizitei de documen-
tare s-a relatat că toate ședințele au loc în săli, dat fiind numărul de 4 
judecători care la moment activează în instanță și 4 săli de ședințe.

Solicitări pentru înregistrarea audio a ședinței de judecată nu au fost făcu-
te. Începînd cu anul 2009,  cînd a fost instalat programul și echipamentul 
de înregistrare audio, cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea ședinței 
– nu au fost.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Şoldănești țin de rețeaua electrică învechită. Probleme raportate de altă 
natură sunt legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de 
hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor instruite.

2  Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
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foto 9. Cancelaria
foto 10. Cancelaria
foto 11. Sală de ședințe 
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foto 12. Sală de ședințe 
foto 13. Inscripție pe ușa unei săli  

de ședințe
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI șOLDăneștI 

Judecătoria Şoldănești dispune de o pagină web pe care este plasată 
informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Judecătoria 
Şoldănești de specialistul coordonator în măsura în care informația urma 
să fie actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Şoldănești și gradul lor de completivitate. 
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Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Şoldănești 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Preşedintelui -	 Mesaj de bun venit al președintelui instanței 
Prezentare generală -	 Link activ la: Prezentarea paginii web, Prezentarea generală a Judecătoriei Şoldă-

nești, Sarcinile Judecătoriei Şoldănești, Simbolurile puterii judecătorești, Istoria Ju-
decătoriei Şoldănești

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 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 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 Man-
draburca 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 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 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

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 Mass-media în sala de şedinţă

-	 Link activ la 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:
•	 Informaţii privind organizarea activităţii Judecătoriei Şoldăneşti, ce conţine link-

uri active la:
	Regulamentul de ordine internă
	Norme de conduita ale angajaților instanțelor de judecată
	Programul de lucru în Judecătoria Şoldănești
	Programul de audiență la angajații Judecătoriei Şoldănești
	Informaţii de contact ale colaboratorilor Judecătoriei Şoldăneşti

•	 Informaţii generale, ce conţine link-uri active la:
	Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească
	Procesul civil
	Acțiunea civilă
	Taxa de stat
	Participanții la procesul civil
	Procesul penal
	Procesul contravențional
	Publicitatea ședinței de judecată
	Actele judecătorești
	Căile de atac
	Exemple de cereri
	Furnizarea informației de interes public
	Activitatea de executare
	Executarea hotărîrii
	Serviciile prestate de Judecătoria Şoldăneşti

•	 Informaţii statistice, ce conţine link-uri active la:
	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:
	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 Funcţii vacante, care nu conține informații

-	 Link activ la Posturi vacante cu anunțul că la moment în Judecătoria Şoldăneşti nu 
sunt posturi vacante

Link-uri utile -	 Link-uri  active la:
•	 Pagina oficială a Republicii Moldova 
•	 Pagina oficială a Președintelui Republicii Moldova
•	 Parlamentul Republicii Moldova
•	 Guvernul Republicii Moldova
•	 Ministerul Justiției al Republicii Moldova
•	 Consiliul Superior al Magistraturii
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•	 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:
•	 Anul 2010, care conţine link-uri  active la:
	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:
	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:
	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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că toate meniurile sunt completate cu informație de 
interes public despre activitatea Judecătoriei Şoldănești. 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. Totodată, informația despre posturile vacante trebuie să fie 
preluată din Arhiva noutăților și plasată în meniul Funcții vacante. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Şoldănești dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 17 2
Imprimante 11 2
Scaner 1 1
Seturi de înregistrare audio 2 2
Copiator (Xerox) 2 -
Sisteme de aer condiționat 6 -
Fax 1 -
UPS 18 2
UPS pentru server 0 1
Telefon 9
Căști 10 2
Server 1 -
Router 1 -
Dulap pentru accesorii 1 -
UPS 1 -

Sursa: Judecătoria Şoldănești

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Şoldănești se confruntă cu problema necunoașterii 
suficiente a opțiunilor existente în versiunea 2 a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei Şoldănești nu folosesc sistemul de înregistrare audio.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Şoldănești sunt necesare 2 computere, 2 imprimante, 1 scaner, 

2 seturi de echipament de înregistrare audio, 2 UPS, 1 UPS pentru server și 2 seturi de căști. 
•	 Judecătoria Şoldănești utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Meniurile sunt 

completate cu informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Şoldănești. 

Recomandări

•	 Reparația rețelei electrice pentru a fi posibilă utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio. 
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Pentru a facilita accesul justițiabililor la imaginile plasate pe pagini web, înainte de plasarea imaginilor pe 

pagina web acestea urmează a fi prelucrate în vederea micșorării mărimii imaginilor în kilobaiți. 
•	 Folosirea fontului și designului uniform în toate meniurile de pe pagina web. 

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Şoldănești este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înre-
gistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Şoldănești a scăzut din 2009 de la 1650 dosare la 
1589 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 1544 
dosare în anul 2009 la 1371 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Şoldănești s-a majorat de la 595 
dosare în anul 2009 la 883 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 464 dosare în anul 2009 la 33 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Şoldănești relevă o creștere a restanței de la 106 dosare restante în 
2009 la 218 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Şoldănești a scăzut de la 93,6% 
în anul 2009 la 86,3% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI ȘOLDĂNEȘTI
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Şoldănești se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucră-
rile de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Şoldănești se află la etajul 2. În cancelarie activează 2 specialiști, care sunt responsabili pen-
tru scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Şoldănești utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Şoldănești

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1. Registrul corespondenței de intrare 

2. Registrul corespondenței de ieșire 
3. Registrul de evidenţă a corespondenţei simple
4. Registrul de evidenţă a corespondenţei recomandate
5. Registrul de primire/transmitere a dosarelor în cancelarie

Civil 1. Indicele alfabetic al dosarelor civile
2. Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în judecată 
3. Registrul de repartizare a dosarelor civile
4. Registrul de evidenţă a dosarelor expediate în instanţa de apel/recurs
5. Fișa acțiunilor

Penal 1. Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2. Registrul de repartizare a dosarelor penale
3. Registrul de evidenţă a cauzelor penale transmise la Curtea de Apel
4. Registrul de evidență a corespondenţei de intrare pe dosarele penale
5. Registrul de evidenţă a corpurilor delicte
6. Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale
2. Registrul de evidenţă a materialelor contravenţionale
3. Registrul de transmitere a dosarelor la Curtea de Apel

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Şoldănești 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil. 

Tabel 6. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul de 

evidenţă a cererilor de chemare în judecată, Reg-
istrul de repartizare a dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în 
judecată, Registrul de repartizare a dosarelor civile

Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Indicele alfabetic,  Registrul de repartizare a do-
sarelor civile

Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în 

judecată
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de repartizare a dosarelor civile
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Şoldănești 

Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Şoldănești este amplasată la etajul 2 al clădirii, fiind amenajată în două încăperi. Încăperile 
pentru păstrarea dosarelor în arhivă nu au dimensiuni adecvate, un regim de temperatură și umiditate adecvat. 
Este necesar spațiu suplimentar pentru păstrarea dosarelor. Dosarele sunt păstrate în mod ordonat. Starea tehnică 
a încăperii pentru arhivă este nesatisfăcătoare. Încăperea nu are sistem de ventilare și necesită reparații capitale. 
Corpurile delicte sunt păstrate în cancelarie.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Şoldănești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 3,7%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Şoldănești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 11,2%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Şoldănești în perioada 2009-2011 s-a mărit cu 288 

dosare, al dosarelor penale a scăzut cu 17 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 431 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  112 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 7,3%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

•	 Reamplasarea cancelariei, cu construirea unei săli de recepție la etajul 1.
•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic, cu organizarea și reparația corespunzătoare a încăperii.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Şoldănești activează 4 judecători (conform schemei de în-
cadrare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, consti-
tuie 17 persoane. 

În schema de încadrare a Judecătoriei Şoldănești nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. 

La Judecătoria Şoldănești activează un specialist relații cu publicul, în 
atribuțiile căruia intră furnizarea informațiilor de interes general, gesti-
onarea paginii web a instanței, întocmirea comunicatelor de  presă, veri-
ficarea (monitorizarea) plasării hotărîrilor judecătorești, plasarea listelor 
cauzelor fixate spre examinare, verificarea plasării pe panoul informativ a 
listei cauzelor numite spre examinare.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în cadrul 
instanței și pe pagina web. Se formează o comisie compusă din președintele 
instanței și doi judecători, consilierul președintelui, un grefier și un speci-
alist. Se organizează o intervievare verbală și scrisă. Președintele instanței 
decide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. 

Judecătoria Şoldănești dispune de fișe de post pentru funcțiile de 
președinte al instanței, judecător, consilier al președintelui, contabil – șef, 
șef al cancelariei, consultant, grefier, translator, specialist cancelarie, spe-
cialist coordonator pentru serviciul relații cu publicul, paznic. 5

Tabel 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Şoldănești 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent5

1. Judecător 3 
2. Judecător de instrucție 1 
3. Consilier al președintelui 1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 1
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist 1
8. Grefier 4
9. Translator 1

10. Specialist coordonator pentru 
serviciul relații cu publicul

1

11. Şef Arhivă 1
12. Şofer 1
13. Paznic 3
14. Îngrijitor de încăperi/curier 1

TOTAL 21

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Şoldănești 

5 Posturi vacante la Judecătoria Şoldănești nu sunt.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor, colaboratorilor instanței și plasat pe pagina web. Regula-
mentul stabilește modul de activitate și de organizare a muncii în jude-
cătorie, drepturile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a 
judecătorilor, a tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului 
individual de muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subor-
dinea instanței sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea 
unei administrări eficiente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 toți judecătorii instanței din Şoldănești au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe 
care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii 
folosesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, fiind 
abonată la baza de date legislativă privată MoldLex. Din publicațiile la care 
este abonată Judecătoria Şoldănești pot fi menționate Monitorul Oficial, 
Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Dreptul, Revista națională de Drept, 
Farul Nistrean, Cuvîntul, Moldova Suverană și Legea și Viața. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ cu doi ani în urmă, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instru-
ire pentru angajați. Necesitățile de instruire ale colaboratorilor Judecăto-
riei Şoldănești se rezumă instruirea grefierilor în partea ce ține întocmirea 
procesului-verbal al ședinței de judecată, întocmirea titlurilor executorii, 
utlizarea computerului, utilizarea PIGD și Femida. Specialistul relații cu pu-
blicul al instanței necesită instruire în administrarea paginii web, iar con-
silierul președintelui trebuie să fie instruit în managementul resurselor 
umane și domeniul achizițiilor publice. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Şoldănești este 
realizat de președinte și consilierul președintelui. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane. 
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Şoldănești, în vederea clarificării proble-
melor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
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La Judecătoria Şoldănești lipsește un ghișeu sau un birou de informații, 
care ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu 
publicul se află la etajul 1. La intrare în instanță lipsesc orice indicatoare 
de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu publicul. Nu există 
nici săgeți de direcționare la cancelaria sau arhiva Judecătoriei Şoldănești. 
Există indicatoare cu avertismentul că accesul în biroul judecătorului este 
interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată și în imediata sa apropiere sunt pla-
sate următoarele informații: 

•	 listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria 
Şoldănești nu sunt extrase automat din PIGD, ci sunt elaborate 
manual în Word; 

•	 programul de lucru al Judecătoriei Şoldănești
•	 Reguli de conduită ale justițiabililor și ale altor persoane în instan-

ța judecătorească
•	 Norme de conduită ale angajaților instanței de judecată
•	 Poster despre procesul civil
•	 Informații privind taxa de stat
•	 Poster despre participanții la procesul civil
•	 Poster despre procesul penal
•	 Poster despre executarea hotărîrii
•	 Serviciile prestate de Judecătoria Şoldănești
•	 Schema de evacuare a personalului judecătoriei în caz de incendiu
•	 Nomenclatorul lucrărilor efectuate și serviciilor prestate contra 

plată de către instanțele judecătorești (cu specificare prețului 
unui CD) inclusiv și rechizitele bancare

•	 Informații privind 10 reguli  ,,de aur” pentru jurnaliștii care scriu 
despre copii

•	 Reprezentarea în judecată (cu referire la art. 75 din Codul Civil al 
Republicii Moldova). 

În orice zi a săptămînii, părțile și alți participanți la proces se pot adresa 
la cancelaria Judecătoriei Şoldănești pentru a primi copii de pe hotărîri. 
În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii din cancelarie 
transmit cererea la președintele Judecătoriei Şoldănești spre avizare. Dacă 
cererea este avizată, persoana care a depus cererea urmează să achite 
taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de stat, persoana se prezintă la 
arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. Dacă persoanele care 
solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia se eliberează în 
aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul general de elibera-
re a copiei este de 2 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria și arhiva Judecătoriei Şoldănești se află la etajul 2 al 
clădirii. O astfel de amplasare este în contradicție cu normele ge-
nerale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei mai aproape de intrare și crearea unui 
ghișeu unic de informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatoarelor clare spre biroul specialistului relații cu 
publicul, cancelarie și arhivă. 

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Şoldănești, noutăți în sistemul judiciar, modele de cereri, etc.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14.  Panou de informații 

14
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Şoldănești elaborează proiectul de buget pentru următorul an re-
ieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Şoldănești este structurat în șase categorii de cheltu-
ieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni, transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecători-
ei Şoldănești a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1 milion lei în 
2010 la circa 1,3 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 25%. Creșterea se datorează preponderent efectuă-
rii reparațiilor capitale, pentru care au fost utilizate mijloace financiare în 
sumă de 267,1 mii lei.

6 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat practic la nivelul anului pre-
cedent. Pentru anul în cauză volumul mijloacelor financiare destinate 
reparațiilor au fost planificate cu o reducere de 64%. De cealaltă parte, au 
fost planificate în creștere cu 32% mijloace financiare destinate finanțării 
cheltuielilor operaționale. Tot cu o majorare de 16% au fost planificate 
mijloace financiare pentru cheltuielile de personal. Pentru plata serviciilor 
comunale, au fost planificate mijloace financiare cu 13% mai mult fașă de 
anul precedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 67% din bugetul total al judecă-
toriei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă 
în valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 142,5 
mii lei la 123,3 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 13%), atunci în 
valori reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au 
înregistrat o diminuare de 19%. Raportînd 123,3 mii lei din anul 2011 la 
prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 115,3 mii lei. De 
aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 
circa 27,2 mii lei.

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Şoldănești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 717,175 765,930 7% 890,000 16%
Reparații 49,870 267,128 436% 95,000 -64%
Servicii comunale 98,268 110,479 12% 125,000 13%
Mijloace fixe 17,200 16,000 -7% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 142,471 123,336 -13% 162,900 32%

Total 1,024,984 1,282,873 25% 1,272,900 -1%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria șoldăneşti
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Dacă în anul 2010, din totalul cheltuielilor operaționale ,42% au fost uti-
lizate pentru procurarea rechizitelor de birou, materiale și obiecte de uz 
gospodăresc, atunci în anul 2011 pentru procurarea acestor bunuri au fost 
utilizate 34%. Pentru anul 2012, pentru această categorie de cheltuieli au 
fost planificate doar 18% din totalul cheltuielilor operaționale. 

Cu privire la mijloacele financiare destinate acoperirii serviciilor de trans-
port, în anul 2010, acestea au constituit 20% din totalul cheltuielilor 
operaționale. În anul 2011, cota acestora s-a mărit la 30%, iar pentru anul 
2012, pentru acoperirea cheltuielilor de transport au fost planificate mij-
loace financiare în volum de 26% din totalul cheltuielilor operaționale.

Pentru plata servicii de telecomunicație și de poștă, pe parcursul anilor 
2010-2011, au fost direcționate 19% din totalul cheltuielilor operaționale. 
Pentru anul 2012, pentru această categorie de servicii sunt planificate mij-
loace financiare în volum de 17% din totalul cheltuielilor operaționale.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că 
diminuarea respectivă nu se bazează pe numărul de dosare examinate. 
Acesta a avut o evoluție ascendentă de la 1347 de dosare examinate în 
anul 2010 la 1371 în anul 2011.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 106 lei, pe cînd în anul 2011 – 90 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Şoldănești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deși, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-au diminuat față de 2010, 
Judecătoria Şoldănești a reușit să examineze un număr mai mare de do-
sare (cu 24 dosare). Probabil creșterea numărului de dosare examinate 
pe de o parte și reducerea cheltuielilor operaționale pe de altă parte au 
influențat costul mediu operațional per dosar.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA șOLDăneștI VS. MeDIA 
POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 90 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Şoldănești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Şoldănești a fost superior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

Judecătoria șoldăneşti
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Şoldănești evidența contabilă se duce manual. Pro-
babil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Consilierul. 
Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publice. 
Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
această persoană ar trebui să fie instruită cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine să fie efec-
tuate instruiri privind procedura de achiziții publice. În special să fie 
menționate toate formele ce urmează a fi completate. Au fost cazuri cînd 
instanța a pregătit setul de acte conform cerințelor DAJ și MJ, iar Agenția 
de Achiziții Publice nu le-a acceptat solicitînd să fie prezentate conform 
formelor stabilite de aceasta.

Concluzii

•	 În anul 2011 mijloacele financiare destinate cheltuielilor operați-
onale s-au diminuat.

•	 Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 Judecătoria Şoldănești a 
reușit cu mai puține mijloace financiare să examineze mai multe 
dosare. Aceasta atestă faptul că, cel puțin, finanțarea cheltuielilor 
operaționale nu este corelată cu numărul de dosare examinate, 
instanța fiind nevoită să facă economii.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a re-
dus față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria șoldăneşti
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JUDECĂTORIA 
ȘTEfAN VODĂ

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Ştefan Vodă, amplasată în orașul Ştefan Vodă, deser-
vește 70 000 locuitori din cele 26 localități care fac parte din raionul 
Ştefan Vodă conform Legii nr. 764 din 27.12. 2001 privind organi-
zarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. În incinta Ju-
decătoriei Ştefan Vodă își desfășoară activitatea Judecătoria Slobo-
zia. Din raza teritorială a Judecătoriei Slobozia fac parte 24 localități 
conform Legii nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea jude-
cătorească. 

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 3 judecă-
tori de drept comun, un judecător de instrucție și un judecător al 
Judecătoriei Slobozia. Numărul angajaților, cu excepția judecători-
lor, constituie 19,5 unități de personal. La Judecătoria Ştefan Vodă 
nu există un specialist în resurse umane, managementul resurselor 
umane fiind realizat de președinte, vicepreședinte și consilierul pre-
ședintelui. Specialistul coordonator exercită atribuțiile specialistului 
în relații cu publicul. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat 
s-a majorat față de anul precedent dar a fost inferior costului me-
diu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată 
este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Ştefan Vodă are suprafața totală 
de 990,4 m2, este împărțită în 2 etaje și a fost construită în anul 
1965, proiectul fiind destinat construcției unei judecătorii. Fațada 
clădirii, acoperișul, sistemul de încălzire și arhiva au fost renovate 
parțial în 2008. Judecătoria nu dispune de surse financiare pentru 
finalizarea lucrărilor de înlocuire a sistemului de canalizare, a rețelei 
electrice și transferarea cancelariei de la etajul 2 la etajul 1, planifi-
cate pentru anul 2012.

or. Ştefan Vodă, str. 31 august 1989, 5 ”a”

Data vizitei: 04 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Ştefan Vodă folosesc versiunea 2 a PIGD, care 
a fost instalată în iunie 2011. Solicitări de îmbunătățire sau modifi-
care a PIGD nu au fost menționate. Insuficiența instruirii grefierilor 
în utilizarea PIGD și a programului de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată au fost invocate ca fiind dificultăți principale ce țin de 
automatizarea instanței. 

Angajații Judecătoriei Ştefan Vodă nu înregistrează audio ședințele 
de judecată care au loc în cele 2 săli de ședințe, în care este instalat 
echipamentul de înregistrare audio. În timpul vizitei de documenta-
re s-a menționat că nu este posibilă desfășurarea tuturor ședințelor 
în sălile de ședințe, dat fiind numărul de 2 săli la 5 judecători, care 
la moment activează în judecătorie. Fluctuația cadrelor în rîndul 
grefierilor, lipsa instruirilor, dar și prevederile legislației care impun 
atît scrierea procesului-verbal pe suport de hîrtie, cît și înregistrarea 
audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc drept factori 
negativi, care au dus la neînregistrarea audio a ședințelor de către 
grefieri și judecători. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Ştefan Vodă continuă să țină un 
număr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modi-
ficărilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ştefan Vodă a 
scăzut în perioada 2009-2011 cu  1069 dosare, iar numărul dosare-
lor examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 1073 dosare, rata de 
soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 92,1%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă lipsește 
avertismentul că accesul în birourile judecătorilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei Ştefan Vodă este actualizată periodic, 
toate meniurile fiind completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, uneori fie lipsește coerența între denumirea meniului 
și conținutul materialului plasat, fie informația se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada a fost reparată parțial în 2010. Pentru finisarea integrală a lucrărilor de 
renovare sunt necesare mijloace financiare. 

Alimentare cu apă 3 Alimentarea cu apă este centralizată, presiunea apei este normală. Țevile de apă din 
clădire sunt vechi și trebuie schimbate; pe alocuri s-au observat unele scurgeri de 
apă. 

Alimentare cu energie electrică 3 Starea rețelei de electricitate este apreciată ca satisfăcătoare. Este necesară 
renovarea integrală a acesteia. Firele electrice din interiorul clădirii au fost înlocuite 
parțial în anul 2008. 

Sistem de canalizare 3 Sistem centralizat de canalizare. Sistemul de canalizare este foarte vechi, din anul 
1964. Probleme majore nu au fost raportate. 

Sistem de încălzire 1 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. A fost renovat integral în 2011, totodată, 
fiind schimbate țevile care conduc agentul termic. Au fost procurate două cazane noi. 
 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 2 Acoperișul este din ardezie și a fost renovat parțial în 2009, dar nu au fost instalate 
burlane și nici nu a fost creat sistem pentru scurgerea apei.

Interior 4 Spațiile de oficiu au fost renovate parțial în 2008. În prezent, toate birourile necesită 
reparații capitale.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

3

foto 1. Spațiu public
foto 2. Veceuri renovate

1

2

foto 3. Scări publice 
foto 4. Rețea electrică
foto 5. Panou informativ 

5

4
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Ştefan Vodă în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Ştefan Vodă are o suprafață totală de 990,4 m², 15 
spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria Ştefan Vodă beneficiază de serviciile pazei de stat. Sistemul de 
semnalizare a fost instalat în aprilie 2012, dar, totodată, a fost păstrată și o 
unitate pentru paznici de noapte. Securitatea instanței mai este asigurată 
și de către un colaborator al Comisariatului de poliție, care își desfășoară 
activitatea în timpul orelor de serviciu ale instanței.

În anul 2008 s-au efectuat lucrări de reparație cosmetică în toată clădirea. 
În birourile judecătorilor și ale personalului au fost schimbate tapetele și 
procurat mobilier. În holuri și în sălile de așteptare pentru public au fost 
zugrăviți pereții, în sala de ședințe au fost schimbate tapetele și corpurile 
de iluminat. Podeaua de lemn din sala de ședințe și din sălile de așteptare 
pentru public este cea inițială, într-o stare nesatisfăcătoare. În general, 
toate încăperile au acces bun la lumina naturală.

La etapa actuală, judecătoria dispune de un sistem de canalizare și ape-
duct foarte vechi, care a fost construit în anul 1965. Sistemul este conec-
tat la conductele subterane de drenaj ale orașului. Toate WC-urile au fost 
renovate. Țevile externe sunt vechi și ar trebui schimbate, cu toate aces-
tea, potrivit angajaților, nu au fost identificate probleme la acest capitol. 
Spațiul destinat arhivei este împărțit în 2 încăperi, care sunt amplasate 
la etajul 2 și nu sunt adecvate necesităților instanței. Au fost întreprinse 
lucrări de reparație a fațadei în anul 2010. Acoperișul a fost, de aseme-
nea, reparat parțial în anul 2009, dar lucrările nu au fost finisate, din lipsa 
mijloacelor financiare. Starea sistemului de electricitate este apreciată ca 
fiind satisfăcătoare. Firele electrice din interiorul clădirii au fost schimbate 
în anul 2008. În cazul, în care s-ar efectua lucrări majore de reparație, ar fi 
nevoie de o eventuala reînnoire a rețelei electrice.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Ştefan Vodă nu este adecvat pentru acti-
vitatea unei instanțe de judecată, deoarece clădirea are o suprafață mult 
prea limitată pentru activitățile curente desfășurate în instituție, iar în ca-
zul în care numărul de judecători ar crește, structura existentă va face 
dificilă amenajarea tuturor spațiilor conform necesităților unei instituții 
moderne de acest gen.

Spațiile de acces pentru public nu sunt separate de spațiul de acces pentru 
judecători, dat fiind faptul că există o singură scară care leagă cele două 
etaje. Orice schimbare în acest sens este imposibilă fără reconstrucții ma-
jore. Opțiunea mai puțin costisitoare ar fi să se identifice o altă clădire în 
oraș care să fie renovată pentru a fi utilizată în calitate de judecătorie. 

O altă problemă, cu care se confruntă instanța, este lipsa spațiului pen-
tru deținuți. La moment, deținuții sunt aduși direct în sala de ședințe, din 
Comisariatul de poliție, prin coridorul public. Instituția dispune de 2 săli 
de ședințe în care își desfășoară activitatea 4 judecători ai Judecătoriei 
Ştefan Vodă și un judecător al Judecătoriei Slobozia. Şedințele, în mare 
parte, se desfășoară în birourile judecătorilor. Cea mai spațioasă sală de 
ședințe dispune de o cameră de deliberare, în care a fost instalat serverul. 
Ambele săli de ședințe au o singură intrare, comună pentru judecători și 
justițiabili. 

Prin urmare, instanța necesită extindere, dată fiind creșterea preconi-
zată a numărului de angajați. Este necesară crearea intrării separate 
în sălile de ședințe pentru judecători, deținuți și justițiabili, precum și 
amenajarea unui spațiu pentru deținuți conform standardelor prevă-
zute și crearea a încă 2 săli de ședințe. De asemenea, este planificată 
extinderea arhivei.

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de un proiect de renovare, potrivit căru-
ia, pînă la finele anului 2012, se planifică schimbarea podelelor, înlocuirea 
ușilor și reparația pereților interiori. Cheltuielile pentru lucrările planifi-
cate au fost estimate la 436 000 lei. Pentru a realiza obiectivele propuse 
instanța dispune de mijloace financiare în valoare de 100 000 lei.

Interiorul clădirii la etajul 1 este în stare nesatisfăcătoare, cu excepția ace-
lor oficii, în care au fost făcute reparații parțiale ale interiorului. În 2009 
- 2010 toate birourile din instanță și spațiul pentru server au fost echipate 
cu sisteme de aer condiționat, cu excepția biroului pentru contabilitate 
de la etajul 1, biroul grefierului judecătorului de instrucție și biroul con-
sultantului de la etajul 2. Pentru anul 2012 se planifică asigurarea cu aer 
condiționat și a birourilor sus-menționate.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate în 
2008. Lucrările de renovare au inclus schimbarea tapetelor, achiziționarea 
mobilierului nou în unele oficii și instalarea corpurilor de iluminat. Spa-
țiul rezervat pentru arhivă este limitat și supraaglomerat, și nu are acces 
la lumina naturală. Ușile interne de lemn sunt cele inițiale și vor trebuie 
schimbate în cazul demarării lucrărilor de reparație capitală a clădirii. 

Starea podelelor este apreciată ca fiind nesatisfăcătoare, deoarece pode-
lele instanței sunt din lemn și au fost instalate în anii 1980. Sunt necesare 
și lucrări de renovare a pereților, care ultima dată au fost efectuate doar în 
unele oficii prin îndreptarea și vopsirea pereților.

În 2011 instanța a fost asigurată cu o rețea nouă de încălzire și au fost 
procurate 2 cazane noi de gaz. Sistemul de încălzire a fost renovat integral, 
totodată, fiind schimbate țevile care conduc agentul termic și au fost pro-
curate două cazane noi.

foto 6. Sală de ședințe
foto 7. Spațiu pentru arhivă 
foto 8. Spațiu pentru cancelarie
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În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. 2 din cele 6 recomandări 
au fost deja realizate, una a fost realizată parțial, iar 3 recomandări nu au 
fost realizate, dintre care una se planifică a fi realizată în viitorul apropiat. 
Tabelul de mai jos analizează măsura în care au fost realizate prioritățile 
enunțate în anul 2009.
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Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Sunt necesare reparații ale fațadei clădirii, în spe-
cial a peretelui din jurul ferestrelor pe unde pă-
trunde apa și provoacă deteriorarea interioarelor.

Realizat parțial

Sunt necesare schimbarea cazanelor și a țevilor 
de încălzire

Realizat

Sunt necesare lucrări de renovare a rețelei elec-
trice a clădirii

Nerealizat 

Înlocuirea plăcilor de azbest de pe acoperiș cu foi 
de metal și instalarea jgheaburilor, a burlanelor și 
a rezervoarelor de colectare a apei de ploaie.

Nerealizat .

Repararea interioarelor și reconfigurarea spațiilor, 
inclusiv schimbarea locației cancelariei și crearea 
unui spațiu nou de recepție a populației la etajul 
I, lîngă intrarea în clădire

Planificat 

Instalarea sistemului de aer condiționat în spațiul 
pentru server

Realizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Ştefan Vodă au fost realizate 
un șir de lucrări de renovare recomandate în Raportul privind 
evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Unele încăperi din clădirea Judecătoriei Ştefan Vodă necesită 
lucrări de reparație capitală.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii din 2009.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 33% din numărul total de recomandări 
au fost realizate, 33% - nu au fost realizate, 17% din recomandări 
au fost realizate parțial, iar alte 17% sunt planificate.

Recomandări

•	 Mutarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu unic de 
informare a cetățenilor.

•	 Consolidarea arhivei într-o singură încăpere.
•	 Schimbarea locației arhivei la etajul 1.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Reparația sălilor de ședință.
•	 Renovarea rețelei electrice a clădirii.
•	 Înlocuirea plăcilor de azbest de pe acoperiș cu foi de metal și 

instalarea jgheaburilor, burlanelor și rezervoarelor de colectare a 
apei de ploaie.

•	 Formarea biroului de examinare a dosarelor de către procurori și 
avocați.

•	 Crearea a două săli de ședințe la etajul 1.
•	 Amenajarea unui spațiu de acces separat la una din sălile de 

ședințe pentru angajații judecătoriei.
•	 Concentrarea tuturor birourilor judecătorilor și a grefierilor la eta-

jul 2, unde accesul va fi restricționat.
•	 Renovarea interioarelor acolo unde este necesar.
•	 Crearea unui spațiu pentru păstrarea corpurilor delicte.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți cu veceu și lavoar.

Judecătoria ștefan Vodă
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Ştefan Vodă utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În iunie 
2011 în instanță a fost instalată versiunea 2 a PIGD. Sugestii de modificare 
sau îmbunătățire a PIGD nu au fost menționate. Dificultățile și barierele 
în utilizarea PIGD se limitează la Judecătoria Ştefan Vodă la insuficiența 
instruirii grefierilor.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: dosarele civile – toate anexele, dosarele penale – doar rechizitoriul 
și dosarele contravenționale – rechizitoriul și borderoul.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Ştefan Vodă, versiunea 
2 a PIGD este ajustată la prevederile legislației, atît penale, cît și civile cu 
privire la înregistrarea dosarelor în format electronic.

Cu toate acestea, pentru acordarea informației justițiabililor cu privire la 
cauzele puse pe rolul instanței, specialiștii cancelariei consultă de cele mai 
dese ori fișele dosarelor și registrele de evidență a dosarelor și, în cele mai 
puține cazuri, apelează la PIGD, motivînd că pe suport de hîrtie este mai 
ușor și mai eficient de lucrat, cu toate că consultarea acestora poate lua 
mai mult timp.

Judecătoria Ştefan Vodă nu dispune de un specialist în tehnologii 
informaționale. Angajații Judecătoriei Ştefan Vodă contactează CTS de cîte 
ori este necesar pentru soluționarea problemelor apărute. Astfel, gradul 
general de satisfacție a Judecătoriei Ştefan Vodă de serviciile prestate de 
CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5.  

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipament și programul de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. Cu toate acestea, ședințele care au loc în sălile de ședințe nu 
sunt înregistrate audio. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu 
toate ședințele pot fi desfășurate în sălile de ședințe, dat fiind că numărul 
sălilor raportat la acel a judecătorilor este de 2 săli la 5 judecători, dintre 
care 4 judecători din cadrul Judecătoriei Ştefan Vodă și un judecător din 
cadrul Judecătoriei Slobozia. 

Pînă în prezent solicitări din partea justițiabililor pentru înregistrarea șe-
dințelor de judecată nu au parvenit. Pe parcursul anilor 2009-2012 – pe-
rioadă de utilizare a programului și echipamentului de înregistrare audio, 
nu au fost solicitate CD-uri cu înregistrările ședințelor de judecată.

Pe ușile sălilor de ședință nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. Din cauza neutilizării programului și echipamentului de 
înregistrare audio a ședințelor de judecată, grefierii nu beneficiază de po-
sibilitatea de a verifica corectitudinea proceselor-verbale. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei Şte-
fan Vodă țin de lipsa cunoștințelor în utilizarea programului de înregistrare 
audio. Potrivit angajaților judecătoriei, în 2009 a fost organizat un curs 
de instruire în utilizarea programului de înregistrare audio. Cunoștințele 
din domeniul utilizării înregistrării audio nu au fost aplicate în practică. 
Probleme raportate de altă natură sunt numărul insuficient de săli de șe-
dințe, legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie 
și electronic și insuficiența cadrelor calificate în acest domeniu.

 

          

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

foto 9. Echipamentul de înregistrare audio a ședințelor de judecată
foto 10. Spațiu pentru server
foto 11. Sală de ședințe
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI șteFAn VODă

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Judecătoria Ştefan Vodă de specialistul coordonator în relații cu publicul, în măsura în care informația 
urmează a fi actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Ştefan Vodă și gradul lor de 
completivitate. 

Tabelul 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Ştefan Vodă

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Mesajul Președintelui 
Judecătorie 

-	 Mesaj de bun venit
Imagine cu fațada exterioară a judecătoriei, care nu poate fi vizualizată

Competența -	 Extras din Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească
-	 Un mesaj succint cu privire la competența instanței, inclusiv, a Judecătoriei Slobozia, 

și 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 relații cu 
publicul

-	 Informație generală despre funcțiile specialistului relații cu publicul
-	 Datele de contact ale acestuia în cadrul Judecătoriei Ştefan Vodă
-	 Datele de contact și numerele de telefon ale judecătorilor Judecătoriei Ştefan Vodă 

și Slobozia, a contabilului și șefului cancelariei
Relații cu mass-media Informații generale despre datele de contact ale persoanei responsabile de relațiile cu 

mass-media.
Noutăți -	 Noutăți despre sistemul informațional judiciar

-	 Noutăți despre lansarea cursurilor de instruire inițială în domeniul medierii
-	 Noutăți despre lansarea oficială a paginei web a instanței de judecată, crearea 

adresei electronice a Judecătoriei Ştefan Vodă
Arhiva Informații despre programul de lucru al arhivei, amplasarea arhivei în instanță și 

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 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 06.08.2012

Informații de interes 
public

-	 Programul de lucru – link activ care informează cetățenii 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 audiență a cetățenilor – link activ care afișează zilele și orele de primire 
a cetățenilor de către președintele judecătoriei și judecătorii instanței

-	 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

-	 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: 
•	 Regulament privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele judecătoreşti
•	 Regulament privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată
•	 Regulament privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de grefier
•	 Regulamentul cu privire la serviciul de informare public şi relaţii cu mass-media
•	 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 anunță concurs pentru suplinirea locurilor vacante

Sursa: http://jsv.justice.md/

Judecătoria ștefan Vodă
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că toate me-
niurile sunt completate cu informație de interes public despre activitatea 
Judecătoriei Ştefan Vodă. Informația plasată este însoțită în mare parte 
de poze, ilustrații, scheme. Cu toate acestea, este necesar de revăzut in-
formația plasată în unele meniuri. Astfel, 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 terito-
rială 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 oportună plasarea linkurilor active în meniul dat.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

În cadrul vizitei la Judecătoria Ştefan Vodă s-a constatat că instanța dispu-
ne de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășu-
rarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate cate-
goria echipamentului, numărul de unități de echipament existent, precum 
și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 20 10
Imprimante 18 10
Scanere/xerox/imprimantă 5 2
Condiționere 10 -
Seturi de înregistrare audio 4 -
Televizor 2 -
Căști audio 10 -
Stabilizator tensiune 1 -
Monitor electronic - 1
UPS 15 2

Sursa: Judecătoria Ştefan Vodă

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Ştefan Vodă 
se confruntă cu problema instruirii insuficiente a grefierilor în uti-
lizarea PIGD și a programului de înregistrare audio.

•	 Angajații Judecătoriei Ştefan Vodă nu folosesc sistemul de înregis-
trare audio în cadrul ședințelor de judecată.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ştefan Vodă sunt ne-
cesare 10 computere, 10 imprimante, 2 scanere, 2 UPS și 1 moni-
tor electronic. 

•	 Judecătoria Ştefan Vodă utilizează sistemul de management al 
conținutului paginii web. Toate meniurile sunt completate cu in-
formație de interes public despre activitatea Judecătoriei Ştefan 
Vodă. Textul în unele meniuri trebuie reformatat.

•	 Pe pagina web este plasat graficul de audiență a cetățenilor la ju-
decători. 

Recomandări

•	 Crearea numărului sălilor de ședințe suficient pentru desfășurarea 
tuturor ședințelor în acestea. 

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe 
prin instituirea practicilor de planificare eficientă a ședințelor de 
examinare a cauzelor. 

•	 Actualizarea și ajustarea permanentă a tuturor meniurilor paginii.

Judecătoria ștefan Vodă
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ştefan Vodă este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înre-
gistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ştefan Vodă a scăzut din 2009 de la 3909 dosare 
la 2840 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 3690 
dosare în anul 2009 la 2617 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ştefan Vodă s-a micșorat de la 
1010 dosare în anul 2009 la 766 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor 
penale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel 
al dosarelor contravenționale s-a redus de la 1509 dosare în anul 2009 la 
308 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 
Sursa: DAJ
 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Ştefan Vodă relevă o creștere nesemnificativă a restanței de la 219 do-
sare restante în 2009 la 223 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ştefan Vodă a scăzut de la 94,4% 
în anul 2009 la 92,1% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI ȘTEfAN VODĂ

foto 12. Spațiu  pentru cancelarie

12

foto 13. Spațiu pentru arhivă
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ştefan Vodă se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii (vezi foto nr. 12). Cancelaria și 
arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judici-
are, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței. (vezi foto nr. 13)

Cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă se află la etajul 2. În cancelarie activează 3 specialiști. Specialiștii din cancelarie 
sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie.

Cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă

Categoria 
registrului

Denumirea registrului 

general 1. Registrul cauzelor supuse spre soluționare în instanța de judecată
( sunt 5 registre de acest tip pentru fiecare judecător în parte)

2. Registru corespondenței de intrare
3. Registru corespondenței de ieșire
4. Registru de expediere a dosarelor în C/A

Civil 1. Registrul de transmitere a dosarelor civile la judecători și de primire de la judecători
2. Registrul alfabetic 
3. Registrul de evidență de încasare a pagubelor morale (a fost introdus în 2011 odată 

cu solicitarea prezentării unei asemenea informații și se ține pînă în prezent, este și 
registru pentru 2012)

4. Registrul dosarelor civile expediate cu apel și recurs
5. Registrul de executare a hotărîrilor cu caracter civil Fișa de evidență 
6. Fișa acțiunilor 

Penal 1 Indicele alfabetice a dosarelor penale
2 Indicele alfabetic (21)
3 Registru de transmitere și primirea a dosarelor (21)
4 Registru de evidență a corpurilor delicte
5 Registrul corpurilor delicte supuse confiscării speciale
6 Fișa acțiunilor

Contravențional 1. Registrul repartizării materialelor contravenționale
2. Registrul de evidență a schimbărilor măsurii de pedeapsă la demersul agentului 

constătător (4-d)
3. Registrul proceselor-verbale ale poliției rutiere(4/4).
4. Registrul proceselor-verbale ale comisariatului de poliție(4/5)
5. Registrul proceselor-verbale ale serviciului grăniceri și alte tipuri de procese verbale (4/5)
6. Registrul plîngerilor și contestațiilor (5r)

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Ştefan Vodă 

Categoria registrelor de evidență ținute de cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă contravine prevederilor Instrucțiunii3. 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar civil.

3  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii. 

Tabelul 5. Înregistrarea dosarului civil în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul 

alfabetic,  Registrul de transmitere a dosarelor 
civile la judecători și de primire de la judecători

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic 
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic 
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic 
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor civile la 

judecători și de primire de la judecători

Sursa: Specialiștii din cancelaria judecătoriei Ştefan Vodă 

Arhiva Judecătoriei Ştefan Vodă este amplasată la etajul 2 al clădirii, fiind divizată în două oficii separate. Încăperile 
pentru păstrarea dosarelor în arhivă au dimensiuni reduse, o locație nepotrivită, în încăpere a fost instalat sistem de 
aer condiționat. Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ştefan Vodă a scăzut în perioada 2009-2011 cu 27,3%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ştefan Vodă a scăzut în perioada 2009-2011 cu 29,1%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ştefan Vodă în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 

244 dosare, al dosarelor penale a crescut cu 62 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 
1201 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  4 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,3%.
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de 

hîrtie și în format electronic. 
•	 Registrele utilizate de specialiștii din cancelarie contravin celor prevăzute în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011.

•	 Aducerea registrelor în concordanță cu registrele prevăzute în Instrucțiune. 
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Judecătoria Ştefan Vodă dispune de 4 judecători (conform schemei de în-
cadrare aprobate), 1 judecător din cadrul Judecătoriei Slobozia. Numărul 
angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 19,5 unități de personal.  

La Judecătoria Ştefan Vodă nu există un specialist în resurse umane. Ma-
nagementul resurselor este realizat, în practică, de către președintele și 
consilierul președintelui instanței de judecată. Consilierul președintelui 
exercită funcțiile specialistului în resurse umane și îndeplinește următoa-
rele atribuții conform fișei de post: asigurarea activității administrative și 
organizatorice a instanței judecătorești, planificarea, organizarea și direc-
ționarea activităților instanței de judecată, stabilirea cerințelor organiza-
torice și delegarea personalul pentru dezvoltarea și menținerea progra-
melor instanței. 

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de un specialist coordonator în relații 
cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești în 
relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a informa 
instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității în 
condițiile legii. 

Potrivit informației prezentate de consilierul președintelui, în ultimii 4 ani 
nu a fost aplicată nici o procedură formală de angajare a personalului.

Judecătoria Ştefan Vodă dispune de fișe de post pentru funcțiile de con-
silier al președintelui, consultant, specialist coordonator pentru serviciul 
relații cu publicul, șef cancelarie, grefier, translator, contabil șef, specialist 
cancelarie, șofer și curier. 

Tabelul 6. Schema de încadrare a Judecătoriei Ştefan Vodă

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul 
curent

Posturi 
vacante

1. Judecători Ştefan Vodă 3 -
2. Judecător Slobozia 1 -
3. Judecător de instrucție 1 -
4. Consilier al președintelui 1 -
5. Contabil-șef 1 -
6. Consultant 1 -

7. Şef cancelarie 1 -
8. Specialist 3 -
9. Grefier 5 -

10. Translator 1 -
11. Specialist coordonator 1 -
12. Şef arhivă 1 -
13. Operator în sala cu cazane 1 -
14. Şofer 1 -
15. Îngrijitor de încăperi 1,5 -
16. Curier 1 -

TOTAL 24,5 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Ştefan Vodă 

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispo-
ziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește 
modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților din aparatul instanței, numiți sau angajați în baza contractului 
individual de muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subor-
dinea instanței sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea 
unei administrări eficiente și efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, 
în 2011 toți judecătorii instanței din Ştefan Vodă au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a vorbit echi-
pa de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe 
care le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile 
de informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, Judecătoria 
Ştefan Vodă folosește baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Jus-
tiției, precum și, bază de date legislativă Moldlex. Din publicațiile la care 
este abonată Judecătoria Ştefan Vodă pot fi menționate: Monitorul Ofici-
al, Buletinul CSJ, Jurisdicția Constituțională, Contabilitate și Audit, Dreptul 
muncii, Resurse umane, Funcționarul public și ziarul Prier.  

Totodată, s-a făcut referință la necesitatea organizării seminarelor pentru 
grefieri, consultanți, specialiști cancelarie în utilizarea PIGD și SRS Femida, 
precum și în elaborarea actelor procedurale. Consilierul necesită un curs 
de seminare în domeniul managementului resurselor umane. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Ştefan Vodă este 
realizat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria Ştefan Vodă dispune de specialist coordonator în re-
lații cu publicul.

•	 Judecătoria Ştefan Vodă nu dispune de un specialist în resurse 
umane. 

•	 Judecătoria Ştefan Vodă nu dispune de un sistem intern de instru-
ire a colaboratorilor.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane sau instruirea consilie-
rului în gestionarea resurselor umane.

•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-
boratorilor Judecătoriei Ştefan Vodă, în vederea clarificării proble-
melor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 
Judecătoria ștefan Vodă
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La Judecătoria Ştefan Vodă lipsește un ghișeu sau un birou de informații, 
care ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu 
publicul se află la etajul 2. Specialistul relații cu publicul contribuie la asi-
gurarea accesului publicului la justiție, la furnizarea informației de interes 
public. Cu toate acestea, în lipsa indicatoarelor care ar direcționa publicul 
spre biroul respectiv, nu este clar cum să-l găsești. La intrare în clădire 
există un panou de informații. Pe ușile judecătorilor există indicatoare cla-
re cu numele judecătorilor, însă lipsește indicatorul cu avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis. 

Pe panoul de informații sunt plasate următoarele informații: 
•	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Ştefan 

Vodă este extrasă din PIGD în mod automat și imprimată, (vezi 
foto nr. 14)

•	 Zilele și orele de primire de către președinte a cetățenilor, 
•	 Programul de lucru al Judecătoriei Ştefan Vodă,
•	 Graficul de eliberare a hotărîrilor de către cancelarie,
•	 Broșura „Ghidul cetățeanului”,
•	 Declarația cu privire la respectarea dreptului copiilor victime sau 

martori ai infracțiunii. 

Eliberarea copiilor hotărîrilor are loc în fiecare săptămînă de luni pînă vi-
neri, de la orele 08.00 pînă la 17.00, pauză de la ora 12.00 pînă la 13.00. 
Pentru a obține copie de pe hotărîre se depune o cerere la cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie transmit cererea la președintele judecătoriei 
spre avizare. În dependență de rezoluția aplicată, specialistul cancelariei 
sau, după caz, arhivarul face copii de pe actele necesare și le prezintă pen-
tru autentificare președintelui instanței. Persoana care a depus cererea 
urmează să achite taxa de stat.  Cu confirmarea achitării taxei de stat per-
soana revine în instanță pentru a primi copia solicitată. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă.
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță conți-

ne informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorii să 
se orienteze mai bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Ştefan Vodă se află la etajul 2 al clădirii. O 
astfel de amplasare vine în contradicție cu normele generale de 
design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei la etajul 1 și crearea unui ghișeu unic de 
informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor la bi-
roul specialistului relații cu publicul, cancelarie și arhivă.

•	 Reamplasarea biroului specialistului relații cu publicul la etajul 1, 
la intrarea în instanță.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea pre-
ședintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea copii-
lor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor din 
cancelarie.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 14. Panou informativ cu lista dosarelor numite spre examinare
foto 15. Inscripția pe ușa biroului unui judecător
foto 16. Inscripția pe usa unei săli de ședință

14 16

15
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Ştefan Vodă elaborează proiectul de buget pentru următorul an 
reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Judecătoria Ştefan Vodă este responsabilă și de jurisdicția raionului Slobo-
zia. Din acest motiv bugetul ambelor instanțe sunt consolidate.

Bugetul Judecătoriei Ştefan Vodă este structurat în șase categorii de chel-
tuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Ştefan Vodă a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1 milioane lei în 
2010 la circa 1,5 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei a înregistrat o creștere de 14% față de anul 
2010. Creșterea respectivă se datorează în deosebi creșterii resurselor fi-
nanciare destinate procurării mijloacelor fixe.

4 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii de 
transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, formarea 
profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică și de calcul, 
mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat cu o creștere de 21% față de 
anul 2011. Pentru anul în cauză, au fost planificate mijloace financiare su-
plimentare pentru toate grupele de cheltuieli (cu excepția reparațiilor). 
Însă, un aport semnificativ la majorarea bugetului o au mijloacele financi-
are planificate pentru serviciile comunale și pentru procurarea mijloacelor 
fixe. Acestea au fost planificate cu o majorare de 53% și 51% respectiv 
față de anul 2011. Interesant este faptul că cheltuielile pentru reparații au 
o evoluție descendentă de 22% față de anul 2010 și de 46% față de anul 
2011.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa70% din bugetul total al judecăto-
riei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 145,6 mii lei 
la 129,6 mii lei (ceea ce constituie o descreștere cu 11%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat 
o descreștere cu 17%. Raportînd 129,6 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 121,1 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 24,5 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabelul 7. Structura bugetului Judecătoriei Ştefan Vodă pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 770,001 807,129 5% 923,200 14%
Reparații 112,183 87,076 -22% 47,000 -46%
Servicii comunale 46,896 65,042 39% 99,200 53%
Mijloace fixe 0 139,038 100% 210,000 51%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 145,616 129,604 -11% 204,000 57%

Total 1,074,696 1,227,889 14% 1,483,400 21%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că ponderea cheltuielilor pentru rechizite de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc în cheltuielile totale operaționale 
din an în an este în scădere de la 45% în anul 2010 la 18% planificați pen-
tru anul 2012. În ce privește cheltuielile pentru servicii de telecomunicație 
și de poștă, cota acestora în totalul cheltuielilor operaționale se reduce 
de la 28% în 2010 la 21% planificată pentru anul 2012. O evoluție des-
cendentă o are și cota cheltuielilor pentru servicii de transport. De la 21% 
înregistrată în 2010, cota se reduce la 19% în 2012.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 50% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin 
descreșterea numărului de dosare examinate de la 3421 la 2617 (cu 804 
dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 43 lei, pe cînd în anul 2011 – 50 lei (vezi graficul de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Ştefan Vodă

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi explicat 
prin faptul că cheltuielile operaționale au avut o reducere mai lentă față 
de numărul de dosare examinate. Astfel, dacă cheltuielile operaționale 
s-au redus cu 11%, atunci numărul de dosare examinate cu 24%.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA șteFAn VODă  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 50 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Ştefan Vodă 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Ştefan Vodă a fost inferior costului mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Ştefan Vodă evidența contabilă se duce manual. 
Probabil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procu-
rat o aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale au fost în descreștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 s-a ma-
jorat față de cel din anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria ștefan Vodă
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JUDECĂTORIA
TARACLIA

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Taraclia, amplasată în orașul Taraclia, deservește 44 100 
locuitori din cele 26 localități care fac parte din raionul Taraclia con-
form Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

La Judecătoria Taraclia activează 5 judecători (conform schemei de 
încadrare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, 
constituie 21 persoane. La Judecătoria Taraclia nu există un speci-
alist în resurse umane, managementul resurselor umane fiind re-
alizat de președinte și specialistul coordonator responsabil pentru 
relații cu publicul. Judecătoria Taraclia dispune de specialist relații 
cu publicul, care este responsabil de asigurarea afișării informației 
cu privire la cauzele numite spre examinare pe panoul de informații 
și plasarea informației pe pagina web a instanței, asigurarea infor-
mării publicului despre activitățile instanței, ținerea evidenței regis-
trului în relațiile cu publicul. De asemenea, acesta este responsabil 
de managementul resurselor umane și administrarea paginii web a 
instanței. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. Deși, în 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale în valori nominale au fost în creștere, în 
valori reale cheltuielile operaționale s-au redus. În anul 2011, costul 
mediu operațional per dosar examinat a crescut față de anul prece-
dent și a fost superior costului mediu ponderat al dosarului exami-
nat la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în secțiunea 
VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Taraclia are suprafața de 1390,5 
m2, este împărțită în 2 etaje și subsol. Clădirea judecătoriei este or. Taraclia, str. Mira, 3

Data vizitei: 13 iunie 2012

într-o stare nesatisfăcătoare. Sistemul electric, sistemul de încălzire, 
fațada și acoperișul necesită renovare. 

Angajații Judecătoriei Taraclia folosesc versiunea 3 a PIGD, care a 
fost instalată la 24 mai 2012. Repartizarea inechitabilă a dosarelor 
a fost invocată ca fiind drept domeniu problematic ce ține de utili-
zarea PIGD.

Angajații Judecătoriei Taraclia nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 2 săli de ședințe în care este instalat echipamentul de 
înregistrare audio, din motiv că grefierii nu cunosc modalitatea de 
utilizare a programului de înregistrare audio. Nu toate ședințele se 
desfășoară în sălile de ședințe, dat fiind numărul de 2 săli la 5 jude-
cători care la moment activează la Judecătoria Taraclia. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Taraclia țin numărul de registre 
care nu este conform  modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Taraclia a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 617 dosare, iar numărul dosarelor examina-
te a scăzut în aceeași perioadă cu 713 dosare, rata de soluționare a 
dosarelor atingînd în 2011 cifra de 89,4%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis.

Pagina web a Judecătoriei Taraclia este actualizată periodic, meni-
urile fiind parțial completate cu informație de interes public. Unele 
meniuri nu sunt completate cu informație, iar în altele informația 
plasată se dublează.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Fațada exterioară se risipește din cauza umidității ridicate. Sunt necesare lucrări de 
reparație, precum și termoizolarea pereților exteriori.

Alimentare cu apă 4 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul centralizat de 
alimentare cu apă. Țevile sunt în stare nesatisfăcătoare.

Alimentare cu energie electrică 4 Sistemul electric este învechit, datînd cu 1988. Rețeaua electrică este supraîncărcată 
și nu poate asigura buna funcționare a echipamentului.

Sistem de canalizare 4 Sistemul de canalizare necesită renovare.

Sistem de încălzire 4 Sistemul de încălzire este învechit. Este necesară renovarea țevilor și înlocuirea 
caloriferelor.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș 4 Structura acoperișului este şubredă. Acoperișul este din ardezie și necesită a fi 
schimbat. Este necesară instalarea  jgheaburilor şi burlanelor.

Interior 4 Pereții în interiorul instanței sunt parțial afectați de mucegai. Podeaua necesită a fi 
schimbată, iar plafonul renovat.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Exteriorul  judecătoriei
foto 2. Intrarea anterioară  în 

judecătoria Taraclia 
foto 3. Spațiu pentru justițiabili

2

3

foto 4. Scările din interiorul clădirii
foto 5. Scările de la intrare 
foto 6. Țevile de canalizare 

6

5

Judecătoria taraclia
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA  ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Taraclia în luna iunie 2012. 

Judecătoria din Taraclia a fost construită în 1989, fiind special proiectată 
în acest scop. 

Clădirea Judecătoriei Taraclia are o suprafață de 1390,5 m², 2 etaje și sub-
sol. Sunt 12 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

Judecătoria Taraclia beneficiază de serviciile poliției judiciare, pe timp de 
zi, și 3 unități de paznici de noapte, prevăzute în statele de personal. 

Fațada instanței și scara din spate sunt în stare nesatisfăcătoare. Pereții 
exteriori sunt într-o stare proastă și sunt evidente crăpăturile în pereții 
din spatele clădirii, în locurile unde s-a lăsat fundamentul clădirii. Clădi-
rea este afectată de un nivel crescut de umezeală, atît în subsol, cît și pe 
pereții exteriori unde se formează mucegai. Sunt necesare lucrări de con-
solidare a fundamentului clădirii.

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct învechit, aces-
ta fiind în stare rea. Conductele de canalizare sunt vechi și trebuie să fie 
schimbate. Sistemul electric este în stare nesatisfăcătoare, nu face față 
echipamentului utilizat în instanță. Sistemul electric din întreaga clădire 
necesită renovare. 

Arhiva este aranjată eficient în două încăperi, cancelarie și subsol. Securi-
tatea acesteia este asigurată doar de lacătul de la ușă. Cancelaria este am-
plasată la etajul 1. Spațiul utilizat de judecători și public nu a fost separat.

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare nesatisfăcătoare. Două bi-
rouri au fost renovate. În rest, finisajele încăperilor sunt cele inițiale de 
la construcția clădirii și sunt într-o stare proastă. Unele uși interioare au 
fost schimbate. Este necesară schimbarea podelei și renovarea pereților. 
Spațiul de așteptare prevăzut pentru public necesită renovare. Veceurile 
pentru personal necesită renovare. Lipsește un sistem de ventilare. 

La etajul 2, în anul 2007, în birourile judecătorilor și ale grefierilor au fost 
efectuate reparații cosmetice, fiind puse tapete, corpuri de iluminat și 
mobilier nou. Au fost făcute unele lucrări minore de reparație în sala de 
ședințe mai mică și în spațiul de așteptare prevăzut pentru public. Sala 
mare de ședințe nu a fost renovată. Tavanul înalt și mărimea sălii cauzează 
probleme cu acustica și încălzirea. Podelele sunt cele instalate inițial la 
construcție și trebuie să fie reparate. Serverul este instalat într-o încăpere 
aparte dotată cu sistem de aer condiționat. Lipsește un sistem de ventilare 
a spațiului pentru justițiabili. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Taraclia este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Cu toate acestea, instanța nu dispune de o in-
trare separată pentru aducerea deținuților și un spațiu separat pentru 
aceștia. La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea 
principală și coridorul instanței, direct de la Comisariatul de Poliție. Prin 
reconfigurarea spațiului este posibilă separarea acestuia pentru judecă-
tori și justițiabili și crearea mai multor săli de ședințe. 

Judecătoria Taraclia dispune de un proiect de renovare, potrivit căruia se 
planifică reparația capitală a etajului 1, în afară de 2 birouri, care au fost 
anterior renovate, renovarea fațadei exterioare, termoizolarea clădirii, 
amenajarea unui garaj, reparația sălilor de ședințe, schimbarea sistemelor 
de electricitate și încălzire, amenajarea oficiului pentru poliția judiciară, 
a spațiului pentru avocați și procurori. De asemenea, se planifică crearea 
unei garderobe pentru robele avocaților, reparația subsolului, amenajarea 
teritoriului și construcția gardului pe perimetrul instanței.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 7 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din recoman-
dări a fost realizată integral. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Reparația și îmbunătățirea aspectului intrării prin-
cipale și a fațadei exterioare

Planificat

Reamplasarea executorilor judiciari într-o locație 
convenabilă în afara clădirii

Realizat parțial2

Renovarea interioarelor și reconfigurarea 
spațiului, inclusiv mutarea cancelariei și crearea 
unei recepții la etajul 1, precum și renovarea sălii 
mari de ședințe

Planificat

Reparația sau înlocuirea conductelor de alimenta-
re cu apă

Nerealizat

Îmbunătățirea instalației electrice și înlocuirea ca-
blurilor electrice din clădire

Planificat

Înlocuirea țevilor de încălzire și a caloriferelor Planificat
Dotarea cu aer condiționat a camerei serverului 
rețelei locale (LAN)

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 20092

2 Deși executorii judecătorești au fost  mutați într-o altă clădire, spațiile ocupate de aceștia 
au fost ocupate de biroul de probațiune.

9

foto 7. Sală de ședințe
foto 8. Cazangeria
foto 9. Server

7

8

foto 10. Podeaua la Judecătoria 
Taraclia

foto 11. Spațiul public

11

10

Judecătoria taraclia
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Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria Taraclia au fost realizate lu-
crări minore de reparație. 

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că 15 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, 14 % din 
recomandări au fost realizate parțial și 57 % din recomandări sunt 
planificate. 

•	 Se planifică efectuarea lucrărilor de reparație în corespundere cu 
recomandările din Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Spațiul pentru server a fost dotat cu sistem de ventilare.
•	 Interioarele necesită renovare.

Recomandări

•	 Renovarea fațadei principale.
•	 Renovarea interioarelor în întreaga clădire. 
•	 Reconfigurarea spațiului și reamplasarea cancelariei și a recepției 

mai aproape de intrarea principală, ceea ce va facilita accesul pu-
blicului la informație.

•	 Împărțirea sălii de ședințe mari pentru a crea două săli de ședințe.
•	 Reamplasarea și unificarea arhivei.
•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a clădirii.
•	 Crearea biroului de examinare a dosarelor pentru procurori și 

avocați.
•	 Crearea spațiului pentru minorii deținuți, minorii participanți la 

proces și martorii anonimi.
•	 Reparația conductelor de alimentare cu apă și canalizare. 
•	 Înlocuirea țevilor de încălzire și a caloriferelor. 

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Judecătoria taraclia
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foto 12. Inscripție pe ușa unei săli de ședințe 
foto 13. Sală de ședințe
foto 14. Sală de ședințe 
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Taraclia utilizează PIGD începînd cu anul 2009. La 24 
mai 2012 în instanță a fost instalată versiunea 3 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Taraclia au menționat problemele ce țin de aspecte-
le tehnice ale PIGD, cum sunt repartizarea inechitabilă a dosarelor. CTS, la 
solicitarea instanței, gestionează resursele umane în PIGD și înregistrează 
noii angajați ai instanței, atribuindu-le nume de utilizator și parolă.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea 
documentelor din dosarele pe suport de hîrtie. După înregistrarea do-
sarelor, angajații cancelariei le scanează în felul următor: dosarele civi-
le – toate actele, dosarele penale - borderoul și rechizitoriul și dosarele 
contravenționale - se scanează toate documentele.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate în măsura posibilității de către CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu întîrziere și 
dificultate, în termen lung. De asemenea, a fost invocat costul nemotivat 
de ridicat al serviciilor prestate de CTS. Astfel, gradul general de satisfacție 
a angajaților Judecătoriei Taraclia față de serviciile prestate de CTS în 2012 
este la nivelul de 3 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Taraclia

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Crearea posibilității căutării participanților la proces în limba 

rusă.
2. Stabilirea gradelor de complexitate a dosarelor și asigurarea 

repartizării echitabile a dosarelor.

Sursa:  Angajații Judecătoriei Taraclia

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Taraclia dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 2 
seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și pro-
gramul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele care au 
loc în sălile de ședințe nu sunt înregistrate audio, din motivul duratei înde-
lungate a procedurii de înregistrare audio și necesității instruirii grefierilor. 
În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele au loc 
în săli, dat fiind numărul de 5 judecători care la moment activează în la 
Judecătoria Taraclia și 2 săli de ședințe. 

Solicitări pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost înaintate. 
Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de 
înregistrare audio, solicitări de eliberare a CD-lui cu înregistrarea audio 
ședinței nu au fost făcute. 

Pe ușile sălilor de ședințe sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio.  

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată3, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

3 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

2.3 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 Ta-
raclia de persoana responsabilă de relații cu publicul în măsura în care 
informația urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei Taraclia și gradul lor de completivitate. 

Tabelul 3. 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
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 PIGD4

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

4

4 Denumirea dosarelor este în limba rusă.

Judecătoria taraclia
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate 
meniurile sunt completate cu informație de interes public despre activita-
tea Judecătoriei Taraclia.

În meniul Noutăți și link-ul Posturi Vacante se dublează anunțul privind 
funcția vacantă. Meniurile Serviciul relații cu publicul, Comunicate de pre-
să, Informații statistice,  Informații de interes public urmează a fi comple-
tate cu informație de interes public.

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Taraclia dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de 
echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 20 23
Imprimante 15 23
Scanere 1 12
Seturi de înregistrare audio 2 3
Aparat Xerox 2 3
Sisteme de aer condiționat 4 12
UPS 10 23
TV și DVD - 3
Fax 2 -
Detector de metale - 1
Mașină de francat - 1

Sursa: Judecătoria Taraclia

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 3 a PIGD angajații Judecătoriei Taraclia se 
confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor și di-
ficultăți în folosirea instrumentului de căutare a participanților la 
proces.

•	 Angajații Judecătoriei Taraclia scanează în dosarele civile și 
contravenționale toate actele, iar în dosarele penale - borderoul 
și rechizitoriul.

•	 Angajații Judecătoriei Taraclia nu folosesc sistemul de înregistrare 
audio.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Taraclia sunt necesa-
re 23 computere, 23 imprimante, 12 scanere, 3 seturi de înregis-
trare audio, 3 aparate Xerox, 12 sisteme de aer condiționat, 23 
UPS-uri, 3 TV și DVD, 1 detector de metale și 1 mașină de francat. 

•	 Judecătoria Taraclia utilizează sistemul de management al 
conținutului paginii web. Meniurile sunt completate parțial cu 
informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Ta-
raclia. Uneori lipsește coerența între denumirea meniului și 
conținutul acestuia, iar informația se dublează.

Recomandări

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședințe 
prin crearea numărului de săli de ședințe proporțional număru-
lui de judecători și instituirea practicilor de planificare eficientă a 
ședințelor de examinare a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. Instituirea practicii de ștergere a înregis-
trărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM5.

•	 Instituirea practicilor de organizare a instruirilor interne în do-
meniul utilizării PIGD și a programului de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată. 

•	 Completarea paginii web cu informație de interes public actuali-
zată.

•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.

5 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Taraclia este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Taraclia a scăzut din 2009 de la 2311 dosare la 
1694 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 2228 
dosare în anul 2009 la 1515 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TARACLIA

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate de Judecătoria Taraclia s-a mărit de la 412 do-
sare în anul 2009 la 560 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor penale 
examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al do-
sarelor contravenționale s-a redus de la 606 dosare în anul 2009 la 175 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ
 
Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la judecătoria 
Taraclia relevă o creștere a restanței de la 83 dosare restante în 2009 la 
179 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Taraclia a scăzut de la 96,4% în 
anul 2009 la 89,4% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Taraclia se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucrările 
de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte lu-
crări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Taraclia se află la etajul 1. În cancelarie activează 2 specialiști, care sunt responsabili pentru 
scanarea dosarelor, înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Taraclia utilizează în activitatea sa următoarele registre: 6

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Taraclia

Categoria 
registrului

Denumirea registrului6 

general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 
2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de transmitere a dosarelor judecătorilor
4.	 Registrul curierului 
5.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul de evidență al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
3.	 Registrul de evidență al dosarelor economice
4.	 Registrul de evidență al dosarelor în contencios administrativ
5.	 Registrul de evidență al dosarelor civile
6.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidență al dosarelor penale
3.	 Registrul de evidență a plîngerilor înaintate împotriva hotarîrilor organelor extrajudiciare în 

cauze contravenționale
4.	 Registrul de evidență a plîngerilor înaintate împotriva acțiunilor organelor de urmărire 

penală și a organelor care exercită activitatea operativă de investigație
5.	 Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea arestării preventive
6.	 Registrul de evidență a demersurilor privind aplicarea arestării de domiciliu
7.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului arestului preventiv
8.	 Registrul de evidență a demersurilor privind prelungirea termenului arestului la domiciliu
9.	 Registrul de evidență a materialelor privind liberarea provizorie sub controlul judiciar a 

persoanei deținute
10.	Registrul de evidență a materialelor privind liberarea provizorie pe cauțiune a persoanei 

deținute
11.	Registrul de evidență a materialelor privind demersurile procurorului despre liberarea de 

răspundere penală
12.	Registrul de evidență a materialelor privind punerea în executare a hotărîrilor judecătorești, 

inclusiv pentru înregistrarea dosarelor în ordine de recurs în anulare
13.	Registrul de evidență a plîngerilor împotriva acțiunilor executorilor judecătorești
14.	Registrul de evidență a materialelor privind recuzarea judecătorilor
15.	Registrul de evidență a prezentărilor executorului judecătoresc privind sechestrarea averii 

în cadrul punerii în executare a hotărîrilor și sentințelor

6 Registrele sunt păstrate în limba rusă.

16.	Registrul de evidență a materialelor privind aplicarea interdicției de a părăsi țara 
17.	Registrul de evidență al domersurilor, prezentărilor ce nu au legătură cu executarea 

hotărîrilor judecătorești
18.	Registrul de evidență al delegațiilor pentru asistență judiciară obligatorie
19.	Registrul de evidență al demersurilor privind luarea cetățenilor străini la întreținerea statului
20.	Registrul de evidență al persoanelor anunțate în căutare
21.	Registrul de evidență al petițiilor
22.	Registrul de evidență al corpurilor delicte
23.	Fișa acțiunilor

Contraven-
țional

1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență al dosarelor contravenționale
3.	 Registrul de evidență a demersurilor prin care se solicită înlocuirea sancțiunii
4.	 Registrul de evidență a dosarelor examinate în ordine de revizuire a hotărîrilor emise asupra 

plîngerilor împotriva hotarîrilor organelor extrajudiciare în cauze contravenționale
5.	 Registrul de evidență a materialelor privind ridicarea provizorie a permisului de conducere

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Taraclia

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

alfabetic a dosarelor civile,Registrul de evidență 
a dosarelor civile

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare,  Registrul 
de evidență a dosarelor civile 

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul 

alfabetic al dosarelor civile,  Registrul de 
evidență a dosarelor civile

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Taraclia
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Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de 
registre prevăzut în Instrucțiune7.

O parte din arhiva judecătoriei Taraclia este amplasată în cancelarie, iar 
altă parte se află în subsol. În subsol condițiile de păstrare ale dosarelor 
sunt necorespunzătoare. În spațiul dat se păstrează dosarele care urmea-
ză a fi distruse și corpurile delicte. Lipsește un sistem de ventilare. Starea 
arhivei de la etajul 1 este satisfăcătoare. Dosarele sunt păstrate ordonat 
pe rafturi. Sistem de ventilare lipsește, iar spațiul nu este suficient pentru 
păstrarea dosarelor.

7 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Taraclia a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 26,7%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Taraclia a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 32,0%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Taraclia în pe-
rioada 2009-2011 s-a majorat cu 149 dosare, al dosarelor penale 
a crescut cu 9 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut 
cu 431 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  96 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 7,0%. 

•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile pre-
văd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în format electronic. 

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Consolidarea și organizarea arhivei într-un spațiu unic.
•	 Instalarea unui sistem de ventilare în arhivă.
•	 Reamplasarea cancelariei mai aproape de intrare și crearea unei 

săli de recepție la etajul 1.
•	 Separarea spațiului destinat judecătorilor de spațiul prevăzut 

pentru public.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-

rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 

foto 15. Ușa de intrare în cancelarie 
foto 16. Cancelaria

15
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foto 17. Arhiva
foto 18. Arhiva

18

17

Judecătoria taraclia



612

La judecătoria Taraclia activează 5 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 
21 persoane. 

În schema de încadrare a judecătoriei Taraclia nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și specialistul coordonator res-
ponsabil pentru relații cu publicul. Anterior, președintele instanței și șeful 
cancelariei erau responsabili pentru gestionarea resursele umane. 

La Judecătoria Taraclia activează un specialist relații cu publicul, care este 
responsabil de asigurarea afișării informației cu privire la cauzele numi-
te spre examinare pe panoul de informații și plasarea informației pe pa-
gina web a instanței, asigurarea informării publicului despre activitățile 
instanței, oferirea informațiilor generale și îndrumarea justițiabililor, ține-
rea evidenței registrului în relațiile cu publicul. De asemenea, acesta este 
responsabil de managementul resurselor umane și administrarea paginii 
web a instanței. 

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în Monitorul 
Oficial, la radio, pe panoul de informații și pe pagina web. Cu 3 zile lucră-
toare înainte de expirarea termenului pentru depunerea documentelor, 
comisia de concurs examinează dosarele candidaților și ia decizia cu pri-
vire la admiterea lor la concurs. Secretarul comisiei de concurs plasează 
lista candidaților admiși la concurs pe panoul cu informații și pe pagina 
web a instanței, precum și comunică candidaților respinși la concurs mo-
tivul respingerii dosarului. Persoanelor candidate li se propune trecerea 
probei scrise și verbale. În urma susținerii probelor, se calculează nota de 
concurs. Membrii comisiei de concurs, reieșind din rezultatul notei finale 
de concurs obținute de candidați, decid admiterea candidatului pentru 
ocuparea funcției vacante. Președintele instanței de judecată emite ordi-
nul de angajare.

Judecătoria Taraclia dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, specialist cancelarie, șef arhivă, translator, șef cancelarie, 
contabil șef, grefier, specialist în relații cu publicul.8

tabelul 7. Schema de încadrare a judecătoriei Taraclia

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent8

1. Judecător 4
2. Judecător de instrucție  1  
3. Consilier al președintelui  1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 1
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist 1

8 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel.

8. Grefier 5
9. Translator 2

10. Specialist coordonator 1
11. Şef arhivă 1
14. Şofer 1
15. Operator în sala cu cazane 1,5
16. Curier 0,5
17. Paznici 3
18. Îngrijitor încăperi 3

TOTAL 26

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Taraclia

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește mo-
dul  de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și 
obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor 
salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau pre-
stează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări efici-
ente și efective a justiției. Instanța dispune și de Normele de conduită ale 
participanților la proces și altor persoane în cadrul judecătoriei Taraclia, 
care stabilește regulile de comportament în instanță ale justițiabililor.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Taraclia au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii fo-
losesc baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile 
la care este abonată judecătoria Taraclia pot fi menționate Monito-
rul Oficial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Salariul și cadrele, Svet, 
Комсомольская прaвда și Экономическое обозрение.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că instanța încearcă să acopere 
necesitățile de instruire a acestora prin desfășurarea cursurilor interne de 
instruire (o instruire pe săptămînă). Subiectele de instruire care prezintă 
interes pentru angajații Judecătoriei Taraclia țin de domeniul juridic, utili-
zarea PIGD și Femida – pentru grefieri, cancelarie, arhivar, administrarea 
paginii web – pentru specialistul relații cu publicul.

IV. RESURSE UMANE

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Taraclia este 
realizat de președinte și specialistul relații cu publicul. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, 
cumulează și funcția de manager al resurselor umane. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.  
•	 Judecătoria dispune de un sistem intern de instruire a cola-

boratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea aces-
tuia.

•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
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La Judecătoria Taraclia lipsește un ghișeu sau un birou de informații, care 
ar fi amplasat la intrare în judecătorie. Biroul specialistului relații cu pu-
blicul se află la etajul 1, în cadrul cancelariei. La intrare în instanță lipsesc 
orice indicatoare de direcționare a cetățenilor la specialistul relații cu pu-
blicul, cancelaria și arhiva Judecătoriei Taraclia. Există indicatoare cu aver-
tismentul că accesul în biroul judecătorului este interzis.

La etajul 2 al instanței există un panou de informații. Pe panoul de 
informații sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Taraclia 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word

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

-	 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Taraclia

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa zilnic la cancelaria Ju-
decătoriei Taraclia pentru a primi copii de pe hotărîri. În acest scop se 
depune o cerere la cancelarie, care se avizează de către președintele Ju-
decătoriei Taraclia. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii vin 
de la distanțe mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii 
de persoane, termenul mediu de eliberare a copiei este de pînă la 10 zile. 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre biroul de informații, 

cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public este instalat la etajul 2 și conține 

informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai bine.
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 

președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Instalarea panoului informativ la etajul 1 al clădirii. 
•	 Plasarea pe panoul informativ a informației de interes public mai 

ample, de exemplu, anunț despre pagina web a judecătoriei Ta-
raclia, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

•	 Utilizarea modulului din PIGD prevăzut pentru generarea automa-
tă a listei cauzelor fixate pentru judecare. 

•	 Instalarea indicatoarelor de direcționare spre biroul de informații, 
cancelarie și arhivă.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

foto 19. Spațiu pentru justițiabili
foto 20. Inscripție pe ușa biroului unui judecător 
foto 21. Panou de informații

20 21
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Taraclia elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Taraclia este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.9

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Taraclia a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,1 milioane lei în 
2010 la circa 1,6 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere de 5% față de anul pre-
cedent. Creșterea respectivă se datorează preponderent majorării cheltu-
ielilor pentru servicii comunale și celor de personal.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat cu o creștere de 31% 
față de anul 2011. Practic pentru toate categoriile de cheltuieli (cu excepția 

9  Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, ser-
vicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inven-
tarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de 
informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interio-
rul țării.

reparațiilor) sunt prevăzute mijloace financiare în creștere. Astfel, instanța 
va beneficia de mijloace financiare pentru procurarea unui automobil. 
Aproape s-au dublat mijloacele financiare destinate plății serviciilor co-
munale. O analiză mai minuțioasă scoate în evidență că această majorare 
se datorează dublării volumului de mijloace financiare planificate pentru 
plata gazelor naturale.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un șir de acte le-
gislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în funcție de 
performanță. Avînd în vedere acest fapt, raportul nu prezintă o analiză sau 
recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nomi-
nale, au rămas practic identice, în anul 2001 creșterea fiind doar de 1% 
față de anul precedent. În același timp pentru anul 2011, Indicele Prețului 
de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de anul precedent10. Astfel, 
rata de creștere a cheltuielilor operaționale este sub nivelul ratei inflației 
ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile operaționale au fost în 
descreștere. Raportînd 166 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
acestea se echivalează cu circa 155 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au diminuat cu circa 9 mii lei.

10  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Taraclia pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 823,837 894,777 9% 1,045,300 17%
Reparații 110,700 105,684 -5% 28,100 -73%
Servicii comunale 53,068 62,786 18% 121,800 94%
Mijloace fixe 22,500 4,999 -78% 210,000 4101%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 163,970 165,960 1% 215,100 30%

Total 1,174,075 1,234,206 5% 1,620,300 31%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria taraclia
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 29% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru plata serviciilor de telecomunicație și de poștă. Volumul mijloa-
celor financiare utilizate pentru serviciile de transport au constituit 22% 
din totalul cheltuielilor operaționale. În ce privește procurarea rechizitelor 
de birou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, pentru acoperirea 
acestora au fost utilizate 19% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale s-a modificat. Astfel, cea 
mai mare parte a cheltuielilor operaționale a constituit-o cheltuielile pen-
tru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gos-
podăresc. Cota acestora a înregistrat o creștere de pînă la 31% din totalul 
cheltuielilor operaționale. Ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor 
de telecomunicație și de poștă a înregistrat o reducere cu 5 puncte pro-
centuale pînă la 24%. Referitor la cheltuielile pentru servicii de transport, 
cota acestora a fost de 16%, fiind în diminuare cu 6 puncte procentuale 
față de anul precedent.

Pentru anul 2012, cheltuielile operaționale au fost planificate după cum 
urmează:

•	 23% le revine cheltuielilor pentru procurarea rechizitelor de bi-
rou, materialelor și obiectelor de uz gospodăresc, acestea fiind în 
diminuare cu 8 puncte procentuale față de anul precedent;

•	 Cota cheltuielilor pentru plata serviciilor de telecomunicație și 
de poștă s-a majorat atingînd practic nivelul anului 2010, fiind de 
28% din totalul cheltuielilor operaționale;

•	 Cu privire la ponderea cheltuielilor pentru servicii de transport, 
aceasta a rămas practic la nivelul anului precedent de 17%.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării efectelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe VS. nuMăRuL 
DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
tă creștere nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, 
numărul de dosare examinate a constituit 1515, cu 400 dosare examinate 
mai puține față de anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anii 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
fost de circa 86 lei pe cînd în anul 2011 acesta fiind de 110 lei (vezi graficul 
de mai jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Taraclia

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin diminuarea numărului de dosare examinate și în același timp 
creșterea cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA tARACLIA  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 110 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Taraclia 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Taraclia a fost superior costului mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.

Judecătoria taraclia
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Evidența contabilă, în cadrul instanței este automatizată.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceste persoane ar trebui să fie instruite cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 Deși în valori nominale, în anul 2011, cheltuielile operaționale s-a 
majorat, în valori reale acestea s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a cres-
cut față de anul precedent.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.
•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 

scop un specialist în procurări.
•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 

face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria taraclia
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JUDECĂTORIA
TELENEȘTI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Telenești, amplasată în or. Telenești, deservește 51 752 
cetățeni din cele 54 localități care fac parte din raionul Telenești 
conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 5 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților 
la Judecătoria Telenești, cu excepția judecătorilor, constituie 20,5 
unități de personal. La Judecătoria Telenești nu există un specialist 
în resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consilierul președintelui.

Instanța nu beneficiază de un specialist relații cu publicul, atribuțiile 
acestuia fiind exercitate de consilierul președintelui și, parțial, de un 
specialist din cancelarie.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat a 
crescut față de anul precedent și a fost superior costului mediu pon-
derat al dosarului examinat la nivel de țară (analiza detaliată este 
prezentată în secțiunea VI).

Clădirea administrativă a Judecătoriei Telenești are o suprafață de 
475,3 m2. Instanța este construită în 2 nivele și are un subsol. Sunt 
13 spații de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. 

În anii 2009-2011 s-au desfășurat lucrări de renovare generală a in-
stanței, fiind reparate sistemele de canalizare, electricitate și încăl-
zire ale instanței.

Angajații Judecătoriei Telenești folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2011. Președintele instanței folosește meniul de re-
partizare aleatorie a dosarelor, care la moment, este realizată uni-
form pentru toți judecătorii. Problemele care au fost menționate de 

or. Telenești, str. Ştefan cel Mare nr. 6

Data vizitei: 31 mai 2012

angajații instanței țin de aspectele tehnice de funcționare a PIGD, 
cum sunt blocarea unor ferestre ale PIGD la deschidere din cauza 
incompatibilității browser-ului prin care se deschide PIGD, precum 
și deconectările frecvente de la energia electrică. Funcțiile de mana-
ger al PIGD sunt exercitate de consultantul instanței.

Angajații Judecătoriei Telenești înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 2 săli de ședințe, în care este instalat echipamentul de 
înregistrare audio. În timpul vizitei de documentare s-a menționat 
că nu este posibilă efectuarea înregistrării audio a tuturor ședințe-
lor din lipsă de săli de ședințe, dat fiind numărul de 2 săli pentru 
cei 6 judecători care activează la moment în instanță. Prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ procesul de înregistrare audio a 
ședințelor.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Telenești au redus numărul de 
registre și, într-o anumită măsură, s-au conformat modificărilor la 
Instrucțiune.  

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Telenești a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu  816 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 836 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 93,7%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor, însă lipsește 
avertismentul că accesul în birourile judecătorilor este strict inter-
zis. S-a menționat că plăcuțele de pe uși au fost demontate după 
efectuarea reparației generale a instanței, cînd au fost schimbate 
ușile.

Pagina web a Judecătoriei Telenești este actualizată periodic, majo-
ritatea meniurilor fiind completate cu informație de interes public. 
Uneori fie lipsește informația din meniu, fie lipsește coerența între 
denumirea meniului și informația plasată.



618

1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a instanței a fost renovată integral în 2010.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă din oraș este permanentă și are o presiune acceptabilă.

Alimentare cu energie electrică 1 Sistemul de electricitate a fost renovat integral în 2009 -2010.

Sistem de canalizare 1 Sistemul de canalizare a fost renovat integral în 2009-2010.

Sistem de încălzire 1 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. În 2009 a fost a fost procurat un cazan nou, 
cazangeria se planifică să fie renovată în 2013.

Sistem anti-incendiu - Instanța dispune de stingătoare pentru fiecare etaj.

Acoperiș 2 Acoperișul a fost reparat în 2010 și este într-o stare relativ bună.

Interior 1 Spaţiile de oficiu au fost renovate integral, starea lor este apreciată ca foarte bună.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1 4

foto 1. Sistem de scurgere a apei
foto 2. Curtea în fața clădirii
foto 3. Pavajul în fața clădirii

2

3

foto 4. Fațada din spatele clădrii
foto 5. Scările din interiorul clădirii 
foto 6. Scările din spatele clădirii

6

5
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Telenești în luna mai 2012.

Clădirea administrativă a Judecătoriei Telenești are o suprafață de 475,3 
m2. Instanța este construită în 2 nivele și are un subsol. Sunt 13 spații 
de oficiu, 2 spații publice și 2 săli de ședințe. Fațada clădirii, sistemul de 
electricitate, sistemul de încălzire, sistemul de canalizare și spațiu pentru 
arhivă au fost renovate integral.

Judecătoria Telenești beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 uni-
tăți de paznici, pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții și în 
zilele de odihnă. Se planifică instalarea un sistem de semnalizare și înche-
ierea unui contract cu Întreprinderea de Stat al Serviciului Pază.

În 2009 - 2010 au fost efectuate lucrări de renovare capitală a instanței. 
Toate oficiile au fost dotate cu mobilier nou.

În 2011 au fost efectuate lucrări de amenajare și reparare a scărilor de la 
intrarea în instanță, inclusiv s-a creat posibilitatea urcării pentru persoa-
ne cu dezabilități. A fost pavată bord ura și renovată fațada exterioară a 
instanței. Sistemul de încălzire și sistemul de electricitate au fost renovate 
integral.

În anul 2012 se planifică amenajarea unei săli de ședințe, pavarea dru-
mului din spatele judecătoriei, pentru escortă, procurarea și instalarea 
sistemului de aer condiționat pentru sala unde se află serverul, amenaja-
rea spațiului pentru avocați la etajul 1. În anul 2013 se planifică mutarea 
arhivei de la etajul 1 în subsol, iar în locul arhivei - amenajarea unei săli 
de ședințe .

Spațiul funcțional al Judecătoriei Telenești este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța nu dispune de spațiu pentru deținuți. 
La moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din spatele 
clădirii, direct din Comisariatul de poliție, sau, după caz, din Penitenciar.

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare foarte bună. Lu-
crări de renovare ale interioarelor etajului 1 au fost efectuate în 2009-
2010. Calitatea lucrărilor și standardul finisajelor sunt înalte. La acest etaj 
sunt 2 veceuri comune pentru personal și justițiabili. Toate cablurile și pri-
zele electrice au fost înlocuite și au fost instalate corpuri noi de iluminat.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate în 
2009-2010 și sunt într-o stare foarte bună. Corpurile de iluminat au fost 
schimbate. Instanța dispune de 2 săli de ședințe la etajul 2 în care își des-
fășoară activitatea 6 judecători. Doar una din sălile de ședințe are acces 
separat pentru deținuți. Sălile de ședință au camere de deliberare, însă nu 
este asigurată o intrare pentru judecătorilor separată de cea pentru justi-
țiabili. Finisajul interioarelor sălilor de ședințe existente este în stare foar-
te bună, însă încăperile nu sunt asigurate cu sisteme de aer condiționat.

Spațiul pentru server se află la etajul 2 în camera de deliberare, care nu 
dispune de sistem de aer condiționat.

Instanța nu dispune de alarme și sisteme anti-incendiu, dar sunt stingă-
toare la fiecare etaj. 

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 6 priorități în lucrările de reparație capitală. Reieșind din prioritățile 
în lucrările capitale identificate în anul 2009, se poate conchide că acestea 
au fost realizate în proporție de 100% din numărul total de recomandări 
propuse.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Finalizarea renovării sălii de ședințe mai mici Realizat
Schimbarea țevilor de alimentare cu apă și 
canalizare și renovarea WC- urilor

Realizat

Soluționarea problemei legate de umezeala 
pereților exteriori

Realizat

Reorganizarea spațiului și reparația generală a 
finisajelor interioare

Realizat

Schimbarea ferestrelor din lemn Realizat
Îmbunătățirea rețelei electrice și a instalațiilor 
electrice în clădire

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012
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Concluzii

•	 În perioada 2009 - 2012 la Judecătoria Telenești a fost realizat un 
număr considerabil de lucrări de renovare.

•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 
enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.

•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 
2009, se poate conchide că acestea au fost realizate în proporție 
de 100% din numărul total de recomandări propuse.

Recomandări

•	 Amenajarea spațiului din subsol pentru necesitățile de spațiu 
existente.

•	 Reconfigurarea spațiului existent, în vederea amenajării sălilor de 
ședințe proporțional cu numărul judecătorilor.

•	 Amenajarea unui spațiu pentru poliția judiciară la intrarea în in-
stanță.

•	 Amenajarea unui spațiu pentru avocați și procurori.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru deținuți.
•	 Reamplasarea cancelariei și construirea unei săli noi de recepție 

la etajul 1, care va facilita accesul justițiabililor la informație.
•	 Asigurarea cu sisteme de aer condiționat a tuturor birourilor din 

instanță.

7 11

10

foto 7. Spațiu public 
foto 8. Coridor
foto 9. Spațiu public

8

9

foto 10. Biroul președintelui 
foto 11. Spațiu public
foto 12. Bloc sanitar
foto 13. Server

13

12
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foto 14. Inscripție pe ușa sălii de ședințe 
foto 15. Sală de ședințe
foto 16. Sală de ședințe 
foto 17. Sală de ședințe 

14

15 17

16

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

2.1. PROgRAMuL IntegRAt De geStIOnARe A 
DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Telenești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea a 2 a PIGD.

Președintele instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosare-
lor, care la moment, este realizată uniform pentru toți judecătorii. Proble-
me care au fost menționate de angajații instanței țin de aspectele tehnice 
ale PIGD, care sunt generate de incompatibilitatea browser-ului prin care 
se deschide PIGD și blocarea ferestrelor din PIGD, precum și deconectările 
de la energia electrică. Funcțiile de manager al PIGD sunt exercitate de 
consultantul instanței.

Pentru crearea dosarelor electronice este necesară scanarea documente-
lor din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosarelor, angajații 
cancelariei nu scanează cererile și anexele acestora, deoarece scanerul pe 
care îl aveau în gestiune, nu este funcțional. Angajații CTS au preluat sca-
nerul pentru efectuarea lucrărilor de reparație, dar, pînă în prezent, nu 
l-au restituit instanței.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin PIGD 
se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de cancelarie.

Judecătoria Telenești dispune de un specialist în tehnologii informațio-
nale, care cumulează funcția de consultant al instanței. Totodată, a fost 
încheiat un contract cu o persoană juridică privind prestarea serviciilor în 
domeniul tehnologiilor informaționale.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Telenești, în instanță 
sunt probleme cu siguranțele. Au loc deconectări frecvente de la energia 
electrică. Este necesar un stabilizator pentru server, care va ameliora si-
tuația și va înlătura problemele tehnice existente. Stabilizatorul de care 
dispune instanța în prezent, nu este funcțional. Unele probleme de ordin 
tehnic sunt soluționate de CTS.

Gradul general de satisfacție a Judecătoriei Telenești de serviciile prestate 
de CTS în 2012 este apreciat la nivelul de 4 din 5.

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Telenești dispune de 2 săli de ședințe în care sunt instalate 
2 seturi de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată. Judecătoria Telenești înregistrează audio ședințele de judecată 
care se desfășoară în sălile de ședințe.

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că numărul sălilor de ședințe 
este neproporțional cu numărul judecătorilor ce servește drept factor ne-
gativ, care afectează frecvența înregistrării audio a ședințelor de judecată.

Echipamentul de înregistrare audio a instanței este funcțional. Personalul 
judecătoriei nu se confruntă cu dificultăți în utilizarea programului de în-
registrare audio. 

Solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea ședințelor de jude-
cată nu au fost înregistrate.

Pe ușile celor două săli de ședință, în care este instalat echipamentul au-
dio, sunt instalate plăci cu inscripția că ședințele de judecată sunt înregis-
trate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009, înregis-
trarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop verificarea corec-
titudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise ale ședințelor de judecată 
și asigurarea transparenței și eficienței activității instanțelor de judecată. 
Dat fiind faptul că, nu toate ședințele sunt înregistrate audio, grefierii nu 
pot asigură plenitudinea tuturor proceselor-verbale prin folosirea înregis-
trărilor.

Înregistrările audio se păstrează pe server și nu se șterg. 

Problemele cu care se confruntă angajații Judecătoriei Telenești țin de 
insuficiența sălilor de ședințe și de legislația imperfectă care prevede lu-
crul dublu - pe suport de hîrtie și electronic.
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI teLeneștI

Judecătoria Telenești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Judecătoria Telenești de consultant în măsura în care informația urmează a fi actualizată.

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Telenești și gradul lor de 
completivitate.

Tabelul 2. Conținutul paginii web a Judecătoriei Telenești

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Informații statistice Informații cu privire la Lorem Ipsum
Bine ați venit pe pagina web a 
Judecătoriei Telenești 

Este plasată o poză, care nu este vizibilă

Felicitări -	 Este plasată o poză, care nu poate fi vizualizată
-	 Felicitare cu Anul Nou

Mesajul președintelui 
Judecătoriei Telenești

-	 Imagine cu preşedintele instanţei
-	 Mesajul preşedintelui instanţei

Competența -	 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 relații cu publicul -	 Programul de lucru cu publicul
-	 Orele de primire

Comunicate de presă Imagine care nu poate fi vizualizată
Noutăți -	 Posturi vacante

-	 Ziua uşilor deschise
Arhiva Organigrama instanței
Organizare Nu este plasată 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 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

Informații 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/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în mare parte, meniurile sunt completate cu in-
formații de interes public despre activitatea Judecătoriei Telenești. Cu toate acestea, în unele meniuri ale paginii 
web lipsește concordanța între denumirea meniului și informația plasată, și uneori informația 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 oportu-
nă plasarea linkurilor active în meniul dat. În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate 
a Judecătoriei Telenești trebuie să fie reformatat. În meniul Arhiva, se recomandă plasarea informației cu privire la 
procedura de eliberare a copiilor de pe actele judecătorești, iar organigrama judecătoriei să fie plasată în meniul 
Organizare. 
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Telenești dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 23, 21 sunt funcționale 6
Imprimante 25, 20 sunt funcționale 6
Xerox 3, 1 este funcțional
Scaner 1, nu este funcțional 1
Seturi de înregistrare audio 2 3
UPS 8 13
Server 1 -
Culere pentru apă OM 1 -
Mașină de francat - 1
Stabilizator 1, nu este funcțional 1

Sursa: Judecătoria Telenești

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Telenești nu se confruntă cu probleme majore în utiliza-
rea acestuia, cu excepția deconectărilor frecvente de la energia electrică.

•	 Angajații Judecătoriei Telenești folosesc sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de judecată.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Telenești sunt necesare: 6 computere, 13 UPS, 6 imprimante, 

1 scaner, 1 mașină de francat, 1 stabilizator și 3 seturi de echipament de înregistrare audio pentru sălile de 
ședințe care urmează a fi amenajate în Judecătorie. 

•	 Judecătoria Telenești utilizează sistemul de management al conținutului a paginii web. Cu toate acestea, în 
unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație și uneori lipsește coerența dintre denumirea 
meniului și informația plasată.

Recomandări

•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin instituirea practicilor eficiente de plani-

ficare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Asigurarea furnizării continuă a energiei electrice.
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server în conformitate cu Regulamentul CSM2.
•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informație de interes public și actualizarea ei permanentă.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru server și asigurarea acestuia cu sistem de aer condiționat.
•	 Crearea unui număr de săli de ședințe proporțional numărului de judecători.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria teleneşti



624

3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Telenești este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Telenești a scăzut din 2009 de la 3409 dosare la 
2593 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 3269 
dosare în anul 2009 la 2430 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

 Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Telenești s-a majorat de la 1078 
dosare în anul 2009 la 1194 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 1023 dosare în anul 2009 la 206 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Telenești relevă o creștere a restanței de la 140 dosare restante în 2009 
la 163 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Telenești a scăzut de la 95,9% în 
anul 2009 la 93,7% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Telenești este constituit din cancelarie, arhivă, gre-
fieri, translatori, consultanți, consilier al președintelui și alte subdiviziuni. 
Cancelaria și arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, 
generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Telenești se află la etajul 1. În cancelarie activează 
2 specialiști. Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea 
documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport 
de hîrtie.

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din 
PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă informația nu este găsită în PIGD.

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TELENEȘTI
Judecătoria teleneşti
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Cancelaria Judecătoriei Telenești utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Telenești

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1	 Registrul de intrare a corespondenței

2	 Registrul de ieșire a corespondenței
Civil 1.	 Registrul de evidență a cauzelor de contencios administrativ

2.	 Registrul de evidență a cererilor de revizuire în cauzele civile
3.	 Registrul de evidență a materialelor și demersurilor executorilor judecătorești
4.	 Registrul de evidență a cauzelor trimise în instanțe superioare
5.	 Registrul de evidență a materialelor de punerea în executare a hotărîrilor 

judecătorești
6.	 Registrul alfabetic pe cauzele civile

Penal 1.	 Registrul de evidență a plângerilor împotrivă organelor de urmărire penală
2.	 Registrul de evidență a autorizărilor efectuării acțiunilor de urmărire penală
3.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest
4.	 Registrul de evidență a aresturilor la domiciliu
5.	 Registrul alfabetic pe cauzele penale
6.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
7.	 Registrul de nimicire a corpurilor delicte

Contravențional 1.	 Registru de evidență a demersurilor agentului constătător referitor la schimbul 
sancțiunii

2.	 Registrul alfabetic al cauzelor administrative

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Telenești

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabel 5. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de intrare a corespondenței
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Datele de contact ale reclamantului PIGD Fișa acțiunilor
Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic pe cauzele civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic pe cauzele civile
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic pe cauzele civile
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic pe cauzele civile
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Telenești

Reieșind din lista registrelor puse la dispoziția echipei de evaluare, se poate conchide că cancelaria a redus conside-
rabil numărul de registre și s-a conformat, într-o anumită măsură modificărilor la Instrucșiune3.

Arhiva Judecătoriei Telenești este amplasată la etajul 1, fiind împărțită în 2 încăperi. Într-o încăpere sunt păstrate 
toate dosarele, iar în cealaltă spațiu sunt păstrate în original sentințele și hotărîrile din dosare. Încăperea pentru 
păstrarea dosarelor în arhivă are o locație potrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat. Dosarele sunt 
păstrate în mod ordonat, organizarea arhivei fiind eficientă. Intrarea în arhivă este restricționată.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Telenești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 23,9%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Telenești a scăzut în perioada 2009-2011 cu 25,7%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Telenești în perioada 2009-2011 s-a mărit cu 116 dosare, 

al dosarelor penale a crescut cu 11 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 817 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  23 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2,2%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 
02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în Instrucți-
une. 

3 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.

foto 18. Arhiva

18

foto 19. Arhiva

19
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Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 5 judecători de 
drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, cu excepția 
judecătorilor, constituie 20,5 unități de personal.

La Judecătoria Telenești nu există un specialist în resurse umane. Mana-
gementul resurselor umane este realizat, în practică, de către președinte 
judecătoriei și consilierul președintelui. În special, consilierul este respon-
sabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu privire la personal, 
întocmirea dosarelor personale, completarea, păstrarea și evidența carne-
telor de muncă, elaborarea proiectelor de ordine și dispoziții.

La Judecătoria Telenești consilierul președintelui exercită și atribuțiile spe-
cialistului relații cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței ju-
decătorești în relațiile cu mass-media și informare publică, având obligația 
de a informa instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței 
activității în condițiile legii.

Procedurile interne de recrutare a personalului instanței se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice va-
cante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 2009.

Fișele de post ale personalului instanței sunt aprobate în fiecare an, dacă 
este necesar. Acestea contribuie la clarificarea cerințelor față de persona-
lul instanței și activarea lor în condiții transparente. Judecătoria Telenești 
dispune de fișe de post pentru funcțiile de grefier, consilier al președinte-
lui, consultant, contabil șef, șef cancelarie, traducător, șef arhivă.

Tabelul 6. Schema de încadrare a Judecătoriei Telenești

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent Locuri vacante
1. Președinte 1 -
2. Vicepreședinte 1 -
3. Judecător 3 -
4. Judecător de instrucție  1 -
5. Consilier al președintelui  1 -
6. Contabil-șef 1 -
7. Consultant 2 -
8. Grefier 6 -

9. Traducător 1 -
10. Şef cancelarie 1 -
11. Specialist 1 -
12. Specialist coordonator - 1
13. Şef arhivă 1 -
14. Curier 0,5 -
15. Şofer 1 -
16. Paznic 3 -
17. Îngrijitor încăperi 2 -

TOTAL 26,5 -

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Telenești

Judecătoria dispune de un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, dreptu-
rile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011 toți judecătorii instanței din Telenești au satisfăcut cerința de 40 de 
ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de 
evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le 
primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de in-
formație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folo-
sesc bază de date legislativă Moldlex. Din publicațiile la care este abonată 
Judecătoria Telenești pot fi menționate: Monitorul Oficial, Ziarul de gardă, 
ziarul „Cuvîntul”, Комсомольская правда.

O altă situație a fost menționată de către președintele judecătoriei cu privi-
re la instruirea grefierilor, specialiștilor cancelariei și arhivă. S-a menționat 
că este necesară instruirea grefierilor în întocmirea procesului-verbal al 
ședinței de judecată și utilizarea PIGD și Femida. Președintele a menționat 
că ar fi oportună instruirea grefierilor în cadrul acelorași seminare la care 
sunt instruiți și judecătorii.

IV. RESURSE UMANE

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Telenești este re-
alizat de președinte și consilierul președintelui.

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, spe-

cialiștilor din cancelarie și a specialistului din arhivă. Domeniile 
de instruire variază de la analiza particularităților de aplicare a le-
gislației pînă la studierea sistemului informaţional judiciar şi apli-
carea nemijlocită a actelor de procedură penală şi civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Angajarea unui specialist în relații cu publicul și instruirea aces-

tuia.
•	 Pentru a satisface necesitățile de instruire în cadrul instanței și 

pentru a îmbunătăți calitatea procesului de formare continuă a 
grefierilor și a angajaților din cancelarie și arhivă, se recomandă 
implementarea practicii de organizare a instruirilor interne ale co-
laboratorilor Judecătoriei Telenești.
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V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

La Judecătoria Telenești nu este un ghișeu de informații la intrare. Funcția 
specialistului relații cu publicul este vacantă. Cu toate acestea, funcțiile 
specialistului relații cu publicul sunt exercitate de consilierul președinte-
lui și un specialist din cancelarie. Pe ușile birourilor judecătorilor există 
indicatoare clare cu numele judecătorilor, însă lipsește avertismentul că 
accesul în biroul judecătorului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate următoarele informații: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria 
Teleneşti sunt extrase din PIGD

-	 Informații privind planul de evacuare a cetăţenilor în caz de incen-
diu, lupta împotriva corupţiei

-	 Programul de lucru al Judecătoriei Telenești
-	 Regulamentul de ordine internă a Judecătoriei Telenești
-	 Normele de conduită a funcționarilor publici.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecătoriei 
Telenești pentru a primi copii de pe hotărâri în toate zilele lucrătoare, con-
form programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează în aceeași 
zi sau cel tîrziu a doua zi. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. La 
cerere se anexează copia buletinului de identitate. Persoana care a depus 
cererea urmează să achite taxa de stat, în cazul cînd aceasta nu este prima 
copie care îi este eliberată. Președintele avizează prin rezoluție cererea și 
numește persoana responsabilă de executarea acesteia. Cu confirmarea 
achitării taxei de stat, persoana se prezintă la cancelarie sau, după caz, la 
arhivar pentru a putea primi copia de pe hotărîre. 

Concluzii

•	 Nu există un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare a justițiabililor.
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță con-

ține informație relevantă și comprehensivă care ajută vizitatorilor 
să se orienteze mai bine în instanță.

•	 Cancelaria Judecătoriei Telenești este amplasată la etajul 1.
•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 

președintelui , care este nevoit să dedice o parte din timpul său 
examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eliberarea 
copiilor de pe hotărâri.

Recomandări

•	 Crearea unui ghișeu de informare a cetățenilor la intrare în instanță. 
•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare a cetățenilor.
•	 Angajarea unei persoane în funcția de specialist relații cu publicul.
•	 Instalarea pe ușile judecătorilor a plăcuțelor care interzic accesul 

persoanelor neautorizate.
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele jude-

cătorești, prin scutirea președintelui de obligația de a aviza cereri-
le privind eliberarea copiilor de pe hotărîri și instruirea corespun-
zătoare a specialiștilor din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Telenești, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc.

foto 20. Listele cauzelor fixate pentru judecare extrase din PIGD
foto 21. Planul de evacuare
foto 22. Panoul de informații

20
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Telenești elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrându-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Telenești este structurat în șase categorii de cheltu-
ieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.4

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Telenești a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,3 milioane lei în 
anul 2010 la circa 1,8 milioane lei aprobați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 7% față de anul 2010. Creșterea 
se datorează preponderent majorării cheltuielilor pentru reparații.

Pentru anul 2012, bugetul instanței a fost planificat în creștere cu 27%. 
Sub aspect structural, se merită de menționat că instanța a beneficiat 
de mijloace financiare pentru procurarea unui automobil. În creștere cu 

4 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

23% au fost planificate mijloace financiare pentru finanțarea cheltuieli-
lor operaționale. Pentru cheltuielile de personal s-au planificat mijloace 
financiare cu o creștere de 14%. Pe de altă parte, pentru acoperirea chel-
tuielilor de reparații au fost planificate mijloace financiare cu o reducere 
de 33% față de anul precedent.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 197,7 mii lei 
la 185,9 mii lei (ceea ce constituie o reducere cu 6%), atunci în valori reale, 
ținând cont de rata inflației (7% în anul 20115), acestea au înregistrat o 
reducere de 12%. Raportînd 185,9 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 
2010, acestea se echivalează cu circa 173,8 mii lei. De aici și rezultă că 
cheltuielile operaționale în valori reale s-au redus cu 24 mii lei.

5  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Telenești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,027,429 1,079,344 5% 1,226,200 14%
Reparații 35,999 75,016 108% 50,500 -33%
Servicii comunale 66,732 74,715 12% 84,100 13%
Mijloace fixe 0 0 0% 210,000 100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 197,738 185,919 -6% 229,300 23%

Total 1,327,898 1,414,994 7% 1,800,100 27%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria teleneşti



629

6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

În anul 2010, circa 45% din cheltuielile operaționale au fost direcționate 
pentru procurarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz 
gospodăresc. Volumul mijloacelor financiare utilizate pentru plata servici-
ilor de telecomunicație și de poștă au constituit 21% din totalul cheltuie-
lilor operaționale. În ce privește serviciile de transport, pentru acoperirea 
acestora au fost utilizate 13% din totalul cheltuielilor operaționale.

În anul 2011, structura cheltuielilor operaționale a rămas identică. Astfel, 
ponderea cheltuielile pentru procurarea rechizitelor de birou, materiale-
lor și obiectelor de uz gospodăresc a constituit circa 47%, în creștere cu 2 
puncte procentuale față de anul precedent. Ponderea cheltuielilor pentru 
servicii de comunicație și de poștă a constituit 20% din totalul cheltuielilor 
operaționale. Constantă a rămas ponderea cheltuielilor pentru serviciile 
de transport, înregistrînd 13% din totalul cheltuielilor operaționale.

Pentru anul 2012, structura cheltuielilor operaționale a fost următoarea:
•	 Mijloacele financiare destinate finanțării cheltuielilor pentru pro-

curarea rechizitelor de birou, materialelor și obiectelor de uz gos-
podăresc constituie 44% din totalul cheltuielilor operaționale;

•	 Volumul mijloacelor financiare destinate cheltuielilor pentru ser-
vicii de telecomunicație și de poștă constituie 22%.

•	 15% din totalul cheltuielilor operaționale le vor reveni serviciilor 
de transport. 

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin dimi-
nuarea numărului de dosare examinate. Astfel, în anul 2011, numărul de 
dosare examinate a constituit 2430 față de 2976 examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 66 lei, pe când în anul 2011 – 77 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu o
perațional/dosar pentru Judecătoria Telenești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Majorarea costului mediu operațional per dosar examinat poate fi expli-
cată prin faptul că rata de reducere a cheltuielilor operaționale a fost mai 
mică față de cea a numărului de dosare examinate.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA teLeneștI  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 77 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Telenești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Telenești a fost superior costului mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

Deși contabilitatea instanței dispune de o aplicație pentru a ține evidența 
automatizată, personalul nu o utilizează din lipsa de cunoștințe de utiliza-
rea a cestuia. Din acest motiv, evidența contabilă se ține manual.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă Contabilul-
șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesionale în achiziții publi-
ce. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în continuă schimbare, 
personalul ar trebui să fie instruit cel puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale cît și 
valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în creștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă importantă în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza necunoașterii 
aplicației soft existente. 

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea instruirii personalului în utilizarea 
aplicației pentru ținerea evidenței contabile.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
UNGhENI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Ungheni, amplasată în orașul Ungheni, deservește  
110 600 locuitori din cele 74 localități care fac parte din raionul Un-
gheni conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea ad-
ministrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 7 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul angajaților, 
cu excepția judecătorilor, constituie 25 persoane. La Judecătoria 
Ungheni nu există un specialist în resurse umane, managemen-
tul resurselor umane fiind realizat de președinte și consilierul 
președintelui. Specialistul relații cu publicul cumulează și funcția de 
specialist cancelarie. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. Deși, în 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii 
cheltuielilor operaționale în valori nominale au fost în creștere, în 
valori reale aceste cheltuieli s-au redus. În anul 2011, costul mediu 
operațional per dosar examinat a rămas aproape identic cu cel din 
anul precedent și a fost inferior costului mediu ponderat al dosa-
rului examinat la nivel de țară (analiza detaliată este prezentată în 
secțiunea VI).

Clădirea în care se află Judecătoria Ungheni are suprafața de 460,3 
m2 și este împărțită în 2 etaje. Fațada clădirii, acoperișul, apeductul, 
sistemul de canalizare și sistemul electric au fost renovate. Lucrări 
de reparație nu sunt planificate.

Angajații Judecătoriei Ungheni folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2009. Repartizarea inechitabilă a dosarelor, viteza 
redusă de funcționare a PIGD, dublarea lucrului au fost menționate 
de către angajații Judecătoriei Ungheni drept domenii problematice 
ce țin de utilizarea PIGD. 

Or. Ungheni, str. Națională, 21

Data vizitei: 05 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Ungheni nu înregistrează audio ședințele care 
au loc în cele 3 săli de ședință în care este instalat echipamentul de 
înregistrare audio, din motiv că grefierii sunt nou-angajați și nu cu-
nosc modalitatea de utilizare a programului și echipamentului. 

În timpul vizitei de documentare s-a menționat că nu este posibilă 
desfășurarea tuturor ședințelor în sălile de ședințe, dat fiind numă-
rul de 3 săli la 8 judecători care la moment activează în judecătorie. 
Fluxul cadrelor în rîndul grefierilor, lipsa instruirilor, dar și prevede-
rile legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, 
cît și înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), 
servesc drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării 
audio a ședințelor. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Ungheni țin numărul de registre 
care nu este conform modificărilor la Instrucțiune, potrivit cărora 
numărul de registre a fost revizuit și redus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Ungheni a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 624 dosare, iar numărul dosarelor exami-
nate a scăzut în aceeași perioadă cu 924 dosare, rata de soluționare 
a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 82,8%.  

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile 
birourilor sunt avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis.  Numele judecătorilor nu este indicat pe uși. 

Pagina web a Judecătoriei Ungheni este actualizată periodic, me-
niurile fiind parțial completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, unele meniuri nu sunt completate cu informație, în 
altele informația plasată se dublează sau nu corespunde denumirii 
meniului.



632

1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Fațada exterioară a fost renovată.

Alimentare cu apă 2 Alimentarea cu apă este suficientă. Instanța este conectată la sistemul de alimentare 
cu apă centralizat. Țevile sunt în stare bună.

Alimentare cu energie electrică 2 Rețeaua electrică a fost renovată integral, sistemul de cabluri a fost renovat.

Sistem de canalizare 2 Sistemul este în stare bună, însă sunt necesare unele lucrări de reparație.

Sistem de încălzire 2 Sistem de încălzire pe bază de gaz natural. În cadrul reparației din 2009 au fost 
procurate 2 cazane. 

Sistem anti-incendiu - Nu există. 

Acoperiș 2 Structura acoperișului este solidă. Acesta a fost renovat în cadrul reparației efectuate 
în anul 2009.

Interior 2 Interiorul a fost renovat integral, în cadrul reparației efectuate în 2009.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2

3 8

7

6

foto 1. Fațada judecătoriei
foto 2. Sală de ședințe 
foto 3. Sală de ședințe
foto 4. Fațada instanței  
foto 5. Intrarea din spate a instanței

4

5

foto 6. Spațiul pentru poliția judiciară
foto 7. Arhiva
foto 8. Sistem de ventilare în arhivă
foto 9. Ghișeul de primire a cetățenilor
foto 10. Cancelaria

10

9
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria Ungheni în luna iunie 2012. 

Clădirea Judecătoriei Ungheni are o suprafață de 460,3 m² și 2 etaje. Sunt 
25 spații de oficiu, 4 spații publice și 3 săli de ședințe. 

Judecătoria Ungheni beneficiază de serviciile poliției judiciare și pazei de 
stat, astfel, unitățile pentru paznicii de noapte au fost lichidate. 

Judecătoria Ungheni a fost una din cele 4 instanțe de judecată pilot, care 
în cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mile-
niului”, a beneficiat de asistență tehnică și financiară, pentru efectuarea 
lucrărilor de renovare.

Fațada instanței este în stare bună, fiind renovată în cadrul reparației din 
2009. 

Judecătoria dispune de un sistem de canalizare și apeduct renovat, fiind 
în stare bună. Sistemul electric este în stare bună, fiind renovat integral în 
cadrul lucrărilor de reparație. Arhiva este aranjată eficient într-o singură 
încăpere de la etajul 1. Cancelaria, de asemenea, este amplasată la etajul 
1, aproape de intrarea principală, dispunînd și de ghișeu de informare a 
publicului. 

Interiorul clădirii de la etajul 1 este în stare bună. Toate spațiile au fost 
renovate substanțial. În birouri a fost schimbat tavanul, podeaua și au fost 
vopsiți pereții, a fost procurat mobilier nou. Noul spațiu rezervat cancela-
riei și spațiului de recepție a publicului a facilitat semnificativ accesul pu-
blicului la informații. La etajul 1 se află 2 veceuri pentru justițiabili, care au 
fost renovate. Scara principală din instanță a fost renovată integral. Scara 
din spatele instanței, nu a fost renovată, însă se află în stare bună.

La etajul 2 interiorul a fost renovat integral. De asemenea, a fost procu-
rat mobilier și corpuri de iluminat. Serverul este instalat într-o încăpere 
aparte. Încăperea este dotată cu aer condiționat. Birourile judecătorilor și 

ale altor angajați sunt în stare bună, fiind renovate. WC-ul pentru angajați 
este în stare bună, accesul justițiabililor la acesta este limitat. Cele 2 săli 
de ședințe de la etajul 2 au fost renovate, cea de-a 3-a sală de ședințe nu 
a fost renovată, fiind în stare nesatisfăcătoare.

Sistemul de încălzire este în stare bună, probleme nu au fost raportate. În 
anul 2009 au fost procurate două cazane noi. 

Corpurile de iluminat au fost schimbate în cadrul reparației din anul 2009. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Ungheni este adecvat pentru activitatea 
unei instanțe de judecată. Instanța dispune de o intrare separată pentru 
aducerea deținuților, însă un spațiu separat pentru aceștia lipsește. La 
moment, deținuții sunt aduși în sala de ședințe prin intrarea din spate a 
instanței și coridorul public, direct de la Comisariatul de Poliție. Instituția 
dispune de 3 săli de ședințe în care își desfășoară activitatea cei 8 judecă-
tori ai Judecătoriei Ungheni.

Judecătoria Ungheni nu dispune de un proiect de renovare, deoarece se 
intenționează construcția sau alocarea unui nou sediu. Sediul existent nu 
suplinește necesitățile de spațiu, iar reconfigurarea acestuia nu poate re-
zolva problema lipsei de spațiu. Din considerentul menționat, precum și 
datorită reparației realizate în anul 2009, investiții capitale în reparații nu 
se planifică.

Fiind instanță pilot, Judecătoria Ungheni nu a fost evaluată în Raportul pri-
vind evaluarea infrastructurii din anul 2009. În cadrul reparației efectuate 
s-a ținut cont de planificarea spațiului în vederea unei mai bune deserviri 
a publicului și a accesului acestuia la informații. Astfel, spațiul a fost re-
configurat în corespundere cu principiul de separare a spațiilor rezerva-
te publicului și personalului judecătoresc, însă lipsa spațiului funcțional 
nu a permis separarea totală a birourilor judecătorilor de spațiul pentru 
justițiabili.

Concluzii

•	 În anul 2009 la Judecătoria Ungheni au fost realizate lucrări de 
reparație capitală și reconfigurare a spațiului .

•	 Unele încăperi, cum ar fi sala de ședințe de la etajul 2, din clădirea 
Judecătoriei Ungheni necesită lucrări de reparație capitală.

•	 În instanță lipsesc celule pentru deținuți. 
•	 În instanță lipsește un sistem de alarmă și anti-incendiu. 

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Renovarea sălii de ședințe de la etajul 2.
•	 Crearea celulelor pentru deținuți cu acces restricționat.

Judecătoria ungheni
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Judecătoria Ungheni utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În instanță a 
fost instalată versiunea 2 a PIGD.

Angajații Judecătoriei Ungheni au menționat probleme ce țin de aspectele 
tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare a PIGD și reparti-
zarea inechitabilă. Consilierul președintelui gestionează resursele umane.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: dosarele civile - cererea de chemare în judecată, bonul de plată a 
taxei de stat și buletinul de identitate al reclamantului, dosarele penale și 
dosarele contravenționale nu sunt scanate. 

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, toate 
probleme de ordin tehnic fiind soluționate de CTS. 

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu promptitudi-
ne, conlucrarea este eficientă. Astfel, gradul general de satisfacție a Jude-
cătoriei Ungheni de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 
din 5. 

Tabelul 1. Lista sugestiilor de modificare a PIGD – Judecătoria Ungheni 

Nr. d/o Sugestii de modificare a PIGD
1. Mărirea vitezei PIGD 
2. Stabilirea gradelor de complexitate a dosarelor
3. Crearea posibilităţii reluării dosarului cu statut încheiat (în 

situația în care se anulează încheierea de scoatere de pe rol a 
cererii şi se repune pe rol cauza)

4. Pentru judecătorii nou-numiți în funcție, prestabilirea unui 
procentaj mai mic al dosarelor care li se repartizează.

Sursa: Angajații judecătoriei Ungheni

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO  
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Ungheni dispune de 3 săli de ședințe în care sunt instalate 
3 seturi de echipament de înregistrare audio a ședințelor de judecată și 
programul de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Şedințele care 
au loc în sălile de ședințe nu sunt înregistrate audio, deoarece grefierii nu 
sunt instruiți în utilizarea programului și a echipamentului. În timpul vizitei 
de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot avea loc în săli, dat 
fiind numărul de 8 judecători care la moment activează în instanță și doar 
3 săli de ședință. 

Solicitări pentru înregistrarea ședințelor de judecată nu au fost. Începînd 
cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipamentul de înregistra-
re audio, cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea ședinței nu au fost. A 
fost menționat faptul că instanța nu dispune de CD-uri.

Pe ușile sălilor de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că ședințele de 
judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei Un-
gheni țin de imposibilitatea periodică de a utiliza înregistrarea audio. Pro-
bleme raportate de altă natură sunt numărul insuficient de săli de ședință, 
legislația imperfectă care prevede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și elec-
tronic și insuficiența cadrelor instruite.

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

foto 11. Sală de ședințe
foto 12. Sală de ședințe cu echipament de înregistrare audio
foto 13. Inscripție pe ușa unei  săli de ședințe

11

13

12
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI unghenI 

Judecătoria Ungheni dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actu-
aliza 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 completi-
vitate. 

Tabelul 2. 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, Minist erului 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/

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 Competența urmează a fi exclusă informația 
necorespunzătoare (imaginea). În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecăto-
riei 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 angajaților 
judecătoriei se dublează în meniurile Organizare și Informații de interes public. 

Judecătoria ungheni
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2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Ungheni dispune de un număr relativ suficient de echipament 
necesar pentru desfășurarea adecvată a activității sale. În tabelul de mai 
jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echi-
pament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 3. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de 
echipament

Numărul de 
unități

Necesități

Server 1 -
Computere 29 16 
Imprimante 26 16 
Scanere 3 8
Seturi de înregistrare audio 3 5
Copiator (Xerox) 1 4
Fax 3 2
UPS 26 10

Sursa: Judecătoria Ungheni

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Ungheni se 
confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor  și a 
vitezei reduse de funcționare a PIGD .

•	 Angajații Judecătoriei Ungheni nu folosesc sistemul de înregistra-
re audio.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Ungheni sunt nece-
sare 16  computere, 16 imprimante, 8 scanere, 5 seturi de echipa-
ment de înregistrare audio, 4 aparate Xerox, 2 fax-uri și 10 UPS-uri. 

•	 Judecătoria Ungheni utilizează sistemul de management al 
conținutului paginii web. Meniurile sunt completate parțial cu 
informație de interes public despre activitatea Judecătoriei Un-
gheni. Uneori lipsește concordanța între denumirea meniului și 
conținutul acestuia, iar informația plasată se dublează.

Recomandări

•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință 
prin crearea numărului de săli de ședințe proporțional număru-
lui de judecători și instituirea practicilor eficiente de planificare a 
graficului ședințelor de examinare a cauzelor. 

•	 Utilizarea programului și echipamentului de înregistrare audio.  
•	 Instituirea practicii de ștergere a înregistrărilor audio de pe server 

în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Instituirea practicii de organizare a instruirilor interne în domeniul 

utilizării PIGD și a programului de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată.  

•	 Completarea paginii web cu informație de interes public.
•	 Asigurarea uniformității fontului și culorilor folosite pe pagina 

web 
•	 Evitarea dublării informației pe pagina web.

3 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria ungheni
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Ungheni este analizat prin prisma mai 
multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înregistra-
te în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 2009-
2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, re-
stanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei de 
soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 1 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 1 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Ungheni a scăzut din 2009 de la 6644 dosare la 
6020 dosare în 2011. 

figura 1. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 5910 
dosare în anul 2009 la 4986 dosare în anul 2011 (Figura 2). 

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI UNGhENI 

figura 2. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 3, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Ungheni s-a micșorat de la 3019 
dosare în anul 2009 la 2656 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 1090 dosare în anul 2009 la 526 
dosare în anul 2011. 

figura 3. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

 
Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Ungheni relevă o creștere a restanței de la 734 dosare restante în 2009 
la 1034 dosare restante în 2011 (Figura 4). 

figura 4. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Ungheni a scăzut de la 89,0% în 
anul 2009 la 82,8% în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Ungheni se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucră-
rile de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Ungheni se află la etajul 1, aproape de intrare. În cancelarie activează 5 specialiști, pre-
cum și specialistul coordonator relații cu publicul, care cumulează funcția dată cu funcția de specialist cancelarie. 
Specialiștii din cancelarie sunt responsabili pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în 
PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei Ungheni utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 4. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Ungheni 

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul corespondenței de ieșire 
3.	 Registrul de evidență a petițiilor

4.	 Registrul de expediere a poştei locale
5.	 Registrul de intrare a cererilor de apel și recurs
6.	 Registrul dosarelor parvenite/expediate în instanţa superioară

Civil 1.	 Registrul de evidență a titlurilor executorii expediate
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor în contencios administrativ
4.	 Registrul alfabetic al dosarelor examinate conform procedurii în ordonanță 
5.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
6.	 Registrul de evidență a corespondenţei expediate la Organul de Stare Civilă
7.	 Registrul de evidență a cererilor de apel și recurs
8.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor penale 
2.	 Registrul de evidenţă a cererilor de apel și recurs
3.	 Registrul de evidenţă a bunurilor confiscate
4.	 Registrul de evidenţă titlurilor de executare expediate la biroul de probaţiune
5.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte 
6.	 Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Indicele alfabetic al dosarelor contravenționale 
2.	 Registrul de evidență a cererilor de recurs
3.	 Registrul de evidenţă a titlurilor executorii expediate

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ungheni 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată. 

Tabel 5. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, 

Registrul alfabetic al dosarelor civile 
Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile
Datele de contact ale pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor
Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în instanță PIGD Fișa acțiunilor
Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Ungheni 

Cancelaria ține un număr de registre care nu este conform numărului de registre prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Ungheni este amplasată la etajul 1 al clădirii, fiind amenajată eficient într-un singur spațiu. În-
căperea pentru păstrarea dosarelor în arhivă are dimensiuni adecvate, o locație potrivită, dosarele fiind păstrate în 
mod ordonat. Starea tehnică a încăperii pentru arhivă este bună. Încăperea are sistem de ventilare. Corpurile delicte 
sunt păstrate în arhivă.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Ungheni a scăzut în perioada 2009-2011 cu 9,4%.
•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Ungheni a scăzut în perioada 2009-2011 cu 15,6%.
•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Ungheni în perioada 2009-2011 s-a micșorat cu 363 

dosare, al dosarelor penale a crescut cu 29 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 564 dosare.
•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  300 dosare.
•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 cu 6,2%. 
•	 Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depășește numărul prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

4 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.
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La Judecătoria Ungheni activează 8 judecători (conform schemei de înca-
drare aprobate). Numărul angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 
25 persoane.  

În schema de încadrare a Judecătoriei Ungheni nu este prevăzută funcția 
de specialist în resurse umane. Managementul resurselor este realizat, în 
practică, de către președintele instanței și consilierul președintelui. Pînă la 
introducerea unității de consilier, președintele instanței și șeful cancelariei 
erau responsabili pentru gestionarea resurselor umane. 

La Judecătoria Ungheni activează un specialist relații cu publicul, care nu 
exercită atribuțiile directe stabilite în fișa de post, dar activează în calitate 
de specialist în cancelarie. 

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în cadrul 
instanței, pe pagina web și în instanță. Se formează o comisie compusă 
din președintele instanței și doi judecători, iar consilierul este secreta-
rul comisiei. Se organizează o intervievare verbală și scrisă. Președintele 
instanței decide asupra angajării și întocmește ordinul de angajare. 

Judecătoria Ungheni dispune de fișe de post pentru funcțiile de consili-
er al președintelui, contabil – șef, șef al cancelariei, consultant, grefier, 
translator, specialist cancelarie, specialist-pedagog, translator, specialist 
coordonator pentru serviciul relații cu publicul. 5

Tabel 6. Schema de încadrare a Judecătoriei Ungheni 

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent5

1. Judecător 7
2. Judecător de instrucție 1 
3. Consilier al președintelui 1 
4. Contabil-șef 1 
5. Consultant 2
6. Şef cancelarie 1 
7. Specialist 4
8. Grefier 8
9. Specialist coordonator 1

10. Şef Arhivă 1
11. Şofer 1
12. Curier 0.5
13. Şef serviciu auxiliar 1
14. Îngrijitori încăperi 2
15. Operator în sala cu cazane 1.5

TOTAL 33

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Ungheni 

5 Posturi vacante la Judecătoria Ungheni  nu sunt.

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți de către INJ și, după cum  s-a relatat în timpul vi-
zitei, în 2011 toți judecătorii instanței din Ungheni au satisfăcut cerința de 
40 de ore de instruire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa 
de evaluare au menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care 
le primesc de la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de 
informație și instruire. Pentru căutarea actelor normative, Judecătoria Un-
gheni folosește baza legislativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, 
nefiind abonată la vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la 
care este abonată Judecătoria Ungheni pot fi menționate Monitorul Ofici-
al, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit, Dreptul, Unghiul și Unghiul expres. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
INJ, iar instanța nu desfășoară cursuri interne de instruire pentru angajați. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Ungheni este re-
alizat de președinte și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de specialist relații cu publicul, care, însă, cu-
mulează și funcția de specialist cancelarie. 

•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane. 
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Instruirea specialistului relații cu publicul.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei Ungheni, în vederea clarificării probleme-
lor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE
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Judecătoria Ungheni dispune de un ghișeu de informare a cetățenilor, care 
este amplasat la intrare în judecătorie. Specialistului relații cu publicul 
(care cumulează această funcție cu cea de specialist cancelarie) se află la 
etajul 1 în cadrul cancelariei. Pe ușa biroului specialistului relații cu pu-
blicul este instalat indicatorul respectiv. Biroul, însă, este folosit ca spațiu 
pentru avocați pentru a face cunoștință cu dosarul, a discuta cu martorii 
sau părțile. Există săgeți de direcționare la cancelaria și arhiva Judecătoriei 
Ungheni. Există indicatoare cu avertismentul că accesul în biroul judecă-
torului este interzis. 

La intrare în clădire există un panou de informații. Pe panoul de informații 
de la intrarea în instanța de judecată sunt plasate următoarele informații: 

-	 Lista cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria Ungheni 
nu este extrasă automat din PIGD, ci elaborată manual în Word 

-	 Sectoarele deservite de executorii judecătorești
-	 Regulile de conduită în instanță
-	 Plan-ghidare al clădirii pentru etajele 1 și 2
-	 Lista persoanelor aflate în căutare, a debitorilor. 

De două ori pe săptămînă – marți și joi – părțile și alți participanți la proces 
se pot adresa la cancelaria Judecătoriei Ungheni pentru a primi copii de 
pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Avizarea cererii 
de către președintele Judecătoriei Ungheni este necesară doar în situația 
în care se solicită efectuarea copiilor unui întreg dosar. Persoana care a 
depus cererea urmează să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării 
taxei de stat, persoana se prezintă la arhivar pentru a putea primi copia 
de pe hotărîre. Dacă persoanele care solicită eliberarea unei copii vin de 
la distanțe mari, copia se eliberează în aceeași zi. Pentru alte categorii de 
persoane termenul mediu de eliberare a copiei este de 1-2 zile. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii

•	 Instanța dispune de ghișeu de informații pentru public.
•	 Există indicatoare clare de direcționare spre biroul specialistului 

relații cu publicul, cancelarie și arhivă. 
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria Judecătoriei Ungheni se află la etajul 1 al clădirii, 
aproape de intrare. O astfel de amplasare este în corespundere 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri nu necesită aviza-
rea președintelui instanței. 

Recomandări

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
Ungheni, informație despre dreptul părților la proces de a solicita 
înregistrarea audio a ședinței și o copie de CD, noutăți în sistemul 
judiciar, informații despre taxa de stat, modele de cereri, etc

•	 Extragerea listei cauzelor fixate pentru judecare din PIGD. 

foto 14. Indicator pentru public 
foto 15. Panou cu listele ședințelor de judecată
foto 16. Panou de informații 

14
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Judecă-
toria Ungheni elaborează proiectul de buget pentru următorul an reieșind 
din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește plafoanele pe 
întreg sistem judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele sunt stabilite 
și aprobate de comun cu Ministerul Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Ungheni este structurat în șase categorii de cheltuieli 
după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Ungheni a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 1,7 milioane lei în 
2010 la circa 1,9 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o comparație a evoluției bugetului, se poate de constatat că în 
anul 2011, bugetul judecătoriei a cunoscut o creștere față de anul 2010, 
aceasta fiind în jur de 11%. Creșterea respectivă se datorează în deosebi 
creșterii resurselor financiare destinate procurării mijloacelor fixe și repa-
rațiilor.

6 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, 
servicii de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și 
inventarului, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, 
lucrări de informatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări 
în interiorul țării

Pentru anul 2012, bugetul a fost planificat cu o creștere de doar 2% față de 
anul 2011. Pentru anul în cauză, mijloacele financiare destinate finanțării 
reparațiilor au fost planificate în diminuare cu 60% pe cînd cele destinate 
procurării mijloacelor fixe lipsesc. În schimb, mijloacele financiare desti-
nate acoperirii cheltuielilor operaționale sunt în creștere cu 46% față de 
anul 2011.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, în valori nomina-
le, au rămas practic la același nivel, înregistrînd o creștere nesemnificati-
vă de 4,6 mii lei în anul 2011. În același timp pentru anul 2011, Indicele 
Prețului de Consum (rata inflației) a constituit 7% față de anul precedent7. 
Astfel, rata de creștere a cheltuielilor operaționale este sub nivelul ratei 
inflației ceea ce înseamnă că în valori reale, cheltuielile operaționale au 
fost în descreștere cu 5%. Raportînd 238 mii lei (cheltuielile operaționale 
din anul 2011) la prețurile anului 2010, acestea se echivalează cu circa 
222,5 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile operaționale în valori reale 
s-au diminuat cu circa 11 mii lei.

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

figura 6. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 7. Structura bugetului Judecătoriei Ungheni pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,302,639 1,199,003 -8% 1,402,700 17%
Reparații 0 98,775 100% 40,000 -60%
Servicii comunale 75,455 84,212 12% 110,600 31%
Mijloace fixe 77,040 247,579 221% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 233,482 238,037 2% 346,800 46%

Total 1,688,616 1,867,606 11% 1,900,100 2%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 7. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cota tuturor trei categorii de cheltuieli în totalul 
cheltuielilor operaționale se diminuează în favoarea altor cheltuieli.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 60% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Menținerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 la nivelul anului 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori. Cert este faptul că aceas-
ta nu se bazează pe numărul de dosare examinate. În anul 2011, numă-
rul de dosare examinate a constituit 4986, cu 399 dosare examinate mai 
puține față de anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anii 2010 și 2011 costul mediu operațional al unui dosar exa-
minat a fost aproape identic de 43 lei și respectiv 48 lei (vezi graficul de 
mai jos).

figura 8. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Ungheni

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Deci se poate de concluzionat că în condițiile în care cheltuielile 
operaționale au rămas aproape identice, menținerea costului mediu per 
dosar examinat poate fi explicată prin reducerea numărului de dosare 
examinate.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA unghenI  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 48 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Ungheni 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Ungheni a fost inferior costului mediu ponderat per dosar exa-
minat la nivel de țară.
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Ungheni evidența contabilă se duce manual. Pro-
babil din lipsa de mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurat o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă doar o per-
soana – Contabilul-șef. Persoana în cauză nu dispune de studii profesio-
nale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice este în 
continuă schimbare, această persoane ar trebui să fie instruită cel puțin o 
dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar fi 
avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se pu-
tea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La fel, 
se poate de efectuat procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 Deși cheltuielile operaționale în valori nominale, în anul 2011, 
au înregistrat o evoluție ascendentă, în valori reale (luînd în 
considerație inflația) acestea au fost în descreștere.

•	 În anul 2011, costul mediu per dosar examinat a rămas practic la 
nivelul anului 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost inferior costului mediu ponderat al unui dosar examinat la 
nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță neavînd pentru acest 
scop un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.

Judecătoria ungheni
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JUDECĂTORIA 
VULCĂNEȘTI

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria Vulcănești, amplasată în orașul Vulcănești, deservește 
24 966 locuitori din cele 6 localități care fac parte din raionul Vulcă-
nești conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria, conform schemei de încadrare, dispune de 2 judecători 
de drept comun și un judecător de instrucție. La Judecătoria Vulcă-
nești nu există un specialist în resurse umane, managementul resur-
selor umane fiind realizat de președinte și consilierul președintelui. 
Instanța beneficiază de un specialist relații cu publicul.

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd în acest scop un specialist în pro-
curări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuie-
lilor operaționale atît în valori nominale, cît și în valori reale s-au 
redus. În anul 2011, costul mediu operațional per dosar examinat a 
crescut nesemnificativ față de anul precedent și a fost net superior 
costului mediu ponderat al dosarului examinat la nivel de țară (ana-
liza detaliată este prezentată în secțiunea VI).

Clădirea Judecătoriei Vulcănești a fost construită în anul 1972 și a 
fost proiectată inițial pentru administrația publică locală. Clădirea 
este amplasată în centrul orașului. Spațiul pentru necesitățile cu-
rente ale instanței este suficient. Există doar o sală de ședințe func-
țională. Mult spațiu este utilizat ineficient. În planificarea clădirii nu 
s-a făcut o delimitare între spațiul public și cel al judecătorilor.

Clădirea administrativă în care se află Judecătoria Vulcănești are su-
prafața de 408 m2, terenul aferent clădirii are suprafața de 0,1536 ha 
și spațiul pentru garaj - 189,6 m2. Instanța este construită în 2 nivele, 
nu există subsol. La momentul efectuării vizitei în cadrul instanței 
se desfășurau lucrări de renovare integrală a etajului 2 al instanței. 

În anii 2011-2012 au fost efectuate lucrări de renovare integrală a 
finisajelor interioare de la etajul 2 al instanței. Oficiile pentru ju-
decători și alți colaboratori ai instanței la acest etaj sunt în curs de 
amenajare.  

or. Vulcănești, str. Plotnicov 50

Data vizitei: 14 iunie 2012

Angajații Judecătoriei Vulcănești folosesc versiunea 2 a PIGD, care a 
fost instalată în 2011. Repartizarea inechitabilă, generarea erorilor 
de program și viteza redusă de funcționare a PIGD au fost menționa-
te de către angajații Judecătoriei Vulcănești drept domenii proble-
matice ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei Vulcănești, în mare parte, nu înregistrează 
audio ședințele care au loc în sala de ședință, unde este instalat 
echipamentul de înregistrare audio. În timpul vizitei de documen-
tare s-a menționat că nu este posibilă efectuarea înregistrării audio 
din lipsă de echipament și săli de ședințe pentru cei doi judecători 
care activează la moment în instanță, dat fiind numărul de 1 set de 
echipament la 1 sală de ședințe. Lipsa instruirilor, dar și prevederile 
legislației care impun atît scrierea procesului-verbal pe hîrtie, cît și 
înregistrarea audio a ședințelor (adică dublarea acțiunilor), servesc 
drept factori care afectează negativ frecvența înregistrării audio a 
ședințelor.

Specialiștii din cadrul Judecătoriei Vulcănești continuă să țină un nu-
măr considerabil de registre, în pofida faptului că, potrivit modifică-
rilor la Instrucțiune, numărul acestora a fost redus.

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria Vulcănești a scă-
zut în perioada 2009-2011 cu 501 dosare, iar numărul dosarelor 
examinate a scăzut în aceeași perioadă cu 525 dosare, rata de solu-
ționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 86,7%.   

În instanță există un panou de informații pentru public, dar acesta 
nu era afișat, din motivul lucrărilor de reparație în curs de desfă-
șurare în cadrul instanței. Pe ușile birourilor sunt semne clare cu 
numele judecătorilor.

Pagina web a Judecătoriei Vulcănești este actualizată periodic, une-
le meniurile fiind completate cu informație de interes public. Cu 
toate acestea, în unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici 
o informație de interes public și uneori lipsește coerența între de-
numirea meniului și conținutul acestuia sau informația plasată ne-
cesită a fi reformatată.
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1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 4 Pereții exteriori sunt din ciment, sunt prezente fisuri. În unele zone se observă 
decolorarea fațadei. 

Alimentare cu apă 3 Sistemul de alimentare cu apă este centralizat, alimentarea nu este permanentă. Ţevile 
de apă din clădire sunt vechi şi trebuie schimbate.

Alimentare cu energie electrică 3 Sistemul de electricitate este foarte vechi. Presiunea de alimentare nu este cunoscută, 
energia electrică este livrată cu întreruperi. Reţeaua electrică a etajului 2 a fost 
schimbată integral, se planifică renovarea acesteia în cel mai scurt termen şi la etajul 1.

Sistem de canalizare 3 Clădirea este conectată la rețeaua de canalizare locală. În clădire funcționează un 
singur WC. Țevile exterioare sunt vechi. Sistemul de canalizare este în curs de renovare. 

Sistem de încălzire 1 Încălzire autonomă pe bază de gaz natural. În 2011 sistemul de încălzire a fost schimbat 
integral.

Sistem anti-incendiu - Nu este instalat nici un sistem de hidranți. În clădire însă există stingătoare portabile.

Acoperiș 1 Este în stare foarte bună, a fost renovat integral în 2011, au fost schimbate plăcile de 
azbest, cu țiglă metalică. Au fost instalate jgheaburi și burlane.

Interior 3 Spațiile de oficiu la etajul 2 au fost renovate integral în 2011-2012 iar cele de la etajul 
1 urmează a fi renovate pe parcursul anului 2012-2013.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2

3 8

7

6

foto 1. Fațada exterioară
foto 2. Instalarea burlanelor
foto 3. Acoperișul instanței
foto 4. Veceu pentru justițiabili
foto 5. Veceu 

4

5

foto 6. Spațiu pentru garaj
foto 7. Sistem de iluminare renovat
foto 8. Pereții interiori
foto 9. Spații renovate de oficii  

de la etajul 2 

9

Judecătoria Vulcăneşti
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și operațio-
nale constatate la Judecătoria Vulcănești în luna iunie 2012. 

Clădirea administrativă în care se află Judecătoria Vulcănești are suprafața 
de 408 m2, terenul aferent clădirii are suprafața de 0,1536 ha și spațiul 
pentru garaj - 189,6 m2. Instanța este construită în 2 nivele și un subsol. 
Sunt 15 spații de oficiu, 1 spațiu public și 1 sală de ședințe funcțională.

Judecătoria Vulcănești beneficiază de serviciile poliției judiciare și de 3 
unități de paznici, pentru asigurarea securității instanței în timpul nopții 
și în zilele de odihnă, totodată aceștia contribuie la direcționarea justiția-
bililor prin instanță. La etajul 2 a fost instalat sistemul anti-incendiu, se 
planifică instalarea acestuia și la etajul 1, odată cu inițierea lucrărilor de 
renovare a acestui etaj.

Judecătoria Vulcănești dispune de un sistem de canalizare și apeduct cen-
tralizat, țevile exterioare sunt vechi. Sistemul de canalizare este în curs de 
renovare. Nu au fost întreprinse lucrări de reparație a fațadei exterioa-
re. Arhiva este situată la etajul 1, organizarea acesteia este ineficientă. La 
moment sunt desfășurate lucrări de reparație în încăperea unde va fi am-
plasată arhiva. În 2011 au fost schimbate majoritatea ferestrelor și ușilor 
birourilor de la etajul II.

Spațiul funcțional al Judecătoriei Vulcănești este adecvat pentru activita-
tea unei instanțe de judecată. Clădirea dispune de spațiu mai mult decît 
suficient pentru necesitățile funcționale curente ale instituției. Cu toate 
acestea, instanța nu dispune de spațiu pentru deținuți și o intrare sepa-
rată pentru aducerea deținuților în sălile de ședință. Deținuții sunt aduși 
în sala de ședințe prin coridorul public, direct din Comisariatul de poliție 
sau, după caz, din penitenciar. Instanța dispune de 1 sală de ședințe în 
care își desfășoară activitatea cei 2 judecători, care activează la moment în 
instanță. Totodată, s-a menționat despre amenajarea a două săli de ședin-
ță suplimentare, proporțional cu numărul de judecători prevăzuți pentru 
Judecătoria Vulcănești, conform schemei de încadrare a personalului. La 
primul etaj există o sală de ședințe funcțională care are o singură intrare și 
nu are cameră de deliberare. Conform proiectului de renovare al instanței, 
la etajul 1 vor fi amenajate 2 săli de ședințe. 

Finisajele interioare de la etajul 1 al clădirii sunt în stare satisfăcătoare. S-a 
menționat că se planifică efectuarea reparației generale a etajului 1.

La etajul 2 birourile judecătorilor și ale altor angajați au fost renovate inte-
gral în 2011-2012, dar pînă în prezent nu sunt funcționale. În toate spațiile 
de birouri au fost instalate ferestre noi. Pereții au fost vopsiți din nou, iar 
corpurile de iluminat schimbate. În unele birouri au fost procurate sisteme 
de aer condiționat. WC-rile au fost renovate și sunt în stare foarte bună. 
WC-uri pentru justițiabili în interiorul instanței nu sunt, dar este un WC în 
curte, care este în stare nesatisfăcătoare și necesită renovare integrală.

Sistemul de încălzire a fost renovat integral în 2011. În majoritatea birou-
rilor instanței nu există sisteme de aer condiționat.

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identifi-
cate 5 priorități în lucrările de reparație capitală. 2 din aceste 5 recoman-
dări au fost deja realizate, una a fost realizată parțial, însă se planifică rea-
lizarea acesteia pînă la finele anului 2013, iar 2 lucrări nu au fost realizate.

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în  2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Schimbarea ferestrelor și a ușilor Realizat parțial
Schimbarea sau reparația acoperișului, inclusiv in-
stalarea jgheaburilor și a burlanelor pentru disper-
sarea apei de ploaie de la clădire.

Realizat

Repararea fațadei pereților exteriori în jurul feres-
trelor pe unde se infiltrează apa și provoacă deteri-
orarea pereților interiori.

Nerealizat 

Schimbarea țevilor și a caloriferelor de la sistemul 
de încălzire.

Realizat

Renovarea rețelei electrice a clădirii Realizat parțial
Renovarea interioarelor și reconfigurarea spațiilor, 
inclusiv transferarea cancelariei la etajul I și crearea 
unei încăperi pentru recepția publicului la același 
nivel.

Realizat parțial

Instalarea sistemului de aer condiționat în spațiul 
unde este instalat serverul pentru rețeaua locală de 
calculatoare LAN

Realizat

Conectarea rețelei de canalizare la sistemul centra-
lizat al orașului

Nerealizat 

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2010 - 2012 la Judecătoria Vulcănești au fost realizate un 
număr substanțial de lucrări de renovare recomandate în Raportul 
privind evaluarea infrastructurii, cu excepția celor în curs de realizare.

•	 La etajul 1 toate încăperile necesită lucrări de reparație integrală.
•	 Lucrările efectuate s-au bazat pe recomandările și prioritățile 

enunțate în Raportul privind evaluarea infrastructurii.
•	 Reieșind din prioritățile pentru lucrările capitale identificate 

în anul 2009, se poate conchide că 37% din numărul total de 
recomandări au fost realizate, 38% au fost realizate parțial și 25% 
din lucrări nu au fost executate.

Recomandări

•	 Finisarea reparației la etajul 1.
•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Reamenajarea camerelor de deliberare pentru toate sălile de șe-

dință de la etajul 1.
•	 Înlocuirea corpurilor de iluminat de la etajul 1.
•	 Crearea unei celule pentru deținuți și intrărilor separate în sălile 

de ședințe.
•	 Renovarea fațadei exterioare a clădirii.
•	 Reparația sistemului de canalizare.
•	 Conectarea rețelei de canalizare la sistemul centralizat al orașului.
•	 Schimbarea ușilor vechi.
•	 Schimbarea podelei de la etajul 1.
•	 Amenajarea unui spațiu pentru veceu pentru justițiabili.
•	 Asigurarea cu sisteme de aer condiționat a tuturor birourilor din 

instanță.
•	 Renovarea spațiului pentru garaj.
•	 Repararea fațadei pereților exteriori în jurul ferestrelor pe unde 

se infiltrează apa și provoacă deteriorarea pereților interiori.

Judecătoria Vulcăneşti
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt  
De geStIOnARe A DOSAReLOR

Angajații Judecătoriei Vulcănești utilizează PIGD începînd cu anul 2009. În 
2011 în instanță a fost instalată versiunea a 2 a PIGD.

S-a menționat că lucrul în PIGD consumă foarte mult timp. Președintele 
instanței folosește meniul de repartizare aleatorie a dosarelor, dar, tot-
odată, se confruntă cu problema repartizării inechitabile a dosarelor și 
diferență considerabilă a sarcinii de lucru pentru fiecare judecător. Alte 
probleme care au fost menționate țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum 
sunt viteza de navigare foarte lentă prin diverse meniuri a PIGD. Funcțiile 
de manager în PIGD sunt exercitate de consilierul președintelui, care este 
responsabil de asigurarea funcționării programului.

După înregistrarea dosarelor, angajații cancelariei le scanează în felul ur-
mător: pentru dosarele civile se scanează toate actele depuse de părți, 
pentru dosarele penale se scanează rechizitoriul și borderoul și pentru do-
sarele contravenționale sunt scanate toate actele depuse.

PIGD servește ca sursă primară de informare a justițiabililor privind acor-
darea informației solicitate, și în cazul cînd aceasta nu este găsită prin 
PIGD, se consultă fișele dosarelor sau, după caz, registrele ținute de can-
celarie.

Potrivit celor menționate de angajații Judecătoriei Vulcănești, serverul 
este deseori nefuncțional din motivul deconectărilor frecvente de lumină. 
Astfel, este necesar să fie procurat un stabilizator pentru server, care va 
ameliora situația și va înlătura problemele tehnice existente. 

Instanța nu dispune de un specialist în domeniul tehnologiilor 
informaționale. Președintele a menționat despre necesitatea unui speci-
alist în domeniul IT, deoarece sunt foarte multe probleme care nu pot fi 
soluționate de funcționarii instanței, din lipsa de cunoștințe în domeniul 
tehnologiilor informaționale. Pentru soluționarea problemelor apărute, 
angajații instanței contactează CTS ori de cîte ori este necesitate.

Gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei Vulcănești de servi-
ciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul de 4 din 5. 

 Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD 
– Judecătoria Vulcănești

Sugestii de modificare a PIGD
1. Meniul repartizare să fie ajustat la cerințele și Regulamentul CSM 

privind repartizarea cauzelor în instanțele de judecată
2. Mărirea vitezei de navigare prin meniurile PIGD
3. Asigurarea funcționalității butonului Reinițierea dosarului, pentru 

categoriile de dosare care vin la rejudecare de la Curtea de Apel

4. Asigurarea funcționalității meniului - Transferul dosarelor
5. Ajustarea categoriilor de cauze civile și penale, la cele examinate în 

instanță
Sursa:  Angajații Judecătoriei Vulcănești

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria Vulcănești dispune de 1 sală de ședințe în care este instalat 
echipamentul și programul de înregistrare audio a ședințelor de judeca-
tă. Angajații Judecătoriei Vulcănești înregistrează audio doar ședințele de 
judecată care se desfășoară în sala unde este instalat echipamentul și pro-
gramul de înregistrare audio.

În timpul vizitei de documentare s-a relatat că nu toate ședințele pot fi 
înregistrate audio din cauza insuficienței de săli de ședințe și a lucrărilor 
de reparații desfășurate. Astfel, zgomotul creat în timpul lucrărilor duc la 
imposibilitatea înregistrării audio calitative a ședințelor de judecată. Pro-
bleme de altă natură, care au fost menționate de președintele instanței, 
ce servesc ca impediment la realizarea înregistrărilor, sunt desfășurarea 
ședințelor de judecată în limba rusă, existența doar a unei săli de ședințe 
pentru doi judecători și volumul mare de lucru.

Echipamentul de înregistrare audio a instanței este funcțional. Dificultăți 
în aplicarea acestuia nu au fost identificate. S-a menționat necesitatea or-
ganizării cursurilor de instruire pentru grefieri.

Au fost înregistrate solicitări din partea justițiabililor privind înregistrarea 
ședințelor de judecată, care, prin încheierea motivată a instanței, au fost 
respinse, din motivul executării lucrărilor de reparație.

Instanța a procurat 600 CD-uri, dintre care 1/3 au fost deja utilizate în 
practică. Înregistrările audio sunt copiate pe CD.

Pe ușa sălii de ședință de la etajul 1, în care este instalat echipamentul 
audio, este plasată o placă cu inscripția că ședințele de judecată sunt în-
registrate audio.

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de 
judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca scop 
verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședin-
țelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității instan-
țelor de judecată. Dat fiind faptul că, nu toate ședințele sunt înregistrate 
audio, grefierii nu întotdeauna pot asigura plenitudinea tuturor procese-
lor-verbale prin folosirea înregistrărilor.

2 Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin 
Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009. 

Problemele de ordin tehnic cu care se confruntă angajații Judecătoriei 
Vulcănești țin de lipsa 1 set de echipament de înregistrare audio necesar 
pentru 1 din cele 2 săli de ședință noi care urmează a fi amenajate la etajul 
1. Probleme raportate de altă natură sunt legislația imperfectă care pre-
vede lucrul dublu - pe suport de hîrtie și electronic și insuficiența cadrelor 
instruite în domeniu. 

          

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

foto 10. Sala de ședințe
foto 11. Inscripția de pe ușa unei săli de ședințe

10 11
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2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI VuLCăneștI

Judecătoria Vulcănești dispune de o pagină web pe care este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se 
actualizează la Judecătoria Vulcănești de specialistul relații cu publicul, în măsura în care informația urmează a fi 
actualizată. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Judecătoriei Vulcănești și gradul lor de comple-
tivitate.  

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei Vulcănești

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web
Prezentare Nu conține nici o informație
Mesajul Președintelui 
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

Competența -	 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 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 01.06.2011
Informații 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

Noutăți Nu conține nici o informație
Serviciul relații 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 conține nici o informație
Relații cu mass-media Nu conține nici o informație
Informații 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

Anunțuri Link - Posturi vacante, care nu conține nici o informație
Link-uri utile Nu conține nici o informație

Sursa: http://jvl.justice.md/

Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că, în linii generale, meniurile sunt completate cu 
unele informații de interes public despre activitatea Judecătoriei Vulcănești. Cu toate acestea, în unele meniurilor 
ale paginii web nu se conține nici o informație de interes public, iar în alte meniuri informația plasată necesită a fi 
formatată. În meniul Cadrul Normativ este plasată lista cu  mai multe acte normative în care se face trimitere la ac-
tivitatea judecătorească. Pentru a facilita accesul la actele normative, ar fi mai oportună plasarea link-urilor active în 
meniul dat. În meniul Competența tabelul care reflectă raza teritorială de activitate a Judecătoriei Vulcănești trebuie 
să fie reformatat. În meniul Link-uri se recomandă plasarea link-urilor autorităților publice centrale, aranjate într-o 
ordine corespunzătoare. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria Vulcănești dispune de un număr relativ suficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată 
a activității sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, numărul de unități de echipament 
existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Computere 26 15
Aparat Canon 1 -
Imprimante 16 -
Xerox 2 2
Scanere 3 -
Scaner/imprimantă/xerox 4 -
Fax Panasonic 4 3
Seturi de înregistrare audio 2 1
UPS 19 15
Smart UPS 1 -
Server 1
Router 1 -
Condiționere 10 15
Cuptor cu microunde 1 -
Frigidere 2 -
Televizor 1 -
Boxe 4 -
Căști 8 -
Cuptor cu microunde 1 -
Mașină de francat - 1

Sursa: Judecătoria Vulcănești

Concluzii
•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei Vulcănești se confruntă cu problema repartizării inechi-

tabile a dosarelor și viteza de redusă de funcționare a PIGD.
•	 Angajații Judecătoriei Vulcănești folosesc parțial sistemul de înregistrare audio în cadrul ședințelor de jude-

cată.
•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei Vulcănești sunt necesare 15 computere, 2 copiatoare, 3 faxuri, 

15 UPS, 15 condiționere, 1 mașină de francat și 1 set de echipament de înregistrare audio pentru una din  
sălile de ședințe care urmează a fi renovate. 

•	 Judecătoria Vulcănești utilizează sistemul de management al conținutului paginii web. Cu toate acestea, în 
unele meniuri ale paginii web nu este plasată nici o informație, iar în alte meniuri informația plasată nece-
sită a fi formatată.

Recomandări
•	 Crearea numărului sălilor de ședințe proporțional numărului de judecători. 
•	 Desfășurarea tuturor ședințelor de judecată în sălile de ședință prin instituirea practicilor eficiente de plani-

ficare a graficului ședințelor de examinare a cauzelor.
•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată în toate sălile de ședință.
•	 Păstrarea și ștergerea înregistrărilor în conformitate cu Regulamentul CSM3.
•	 Completarea meniurilor din pagina web cu informație de interes public și actualizarea ei permanentă.

3  Regulament pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009.

Judecătoria Vulcăneşti
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei Vulcănești este analizat prin prisma 
mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total de dosare înre-
gistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare examinate în 
2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe tip de dosar, 
restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și evoluția ratei 
de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria Vulcănești a scăzut din 2009 de la 1655 dosare la 
1154 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI VULCĂNEȘTI

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011, de asemenea, a scăzut de la 1526 
dosare în anul 2009 la 1001 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria Vulcănești s-a mărit de la 307 
dosare în anul 2009 la 339 dosare în anul 2011. Numărul dosarelor pe-
nale examinate în aceeași perioadă nu s-a modificat substanțial, iar cel al 
dosarelor contravenționale s-a redus de la 718 dosare în anul 2009 la 105 
dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate în perioada 2009-2011/ pe tip de 
dosar

 
Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria Vulcănești relevă o creștere a restanței de la 129 dosare restante în 
2009 la 153 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria Vulcănești a scăzut de la 92,2% 
în anul 2009 la 86,7% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

Judecătoria Vulcăneşti
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei Vulcănești se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și arhiva asigură lucră-
rile de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judiciare, precum și alte 
lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei Vulcănești se află la etajul 1. În cancelarie activează 1 specialist. Specialistul din cancelarie 
este responsabil pentru scanarea documentelor din dosare și înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Pentru informarea cetățenilor cancelaria utilizează meniul de căutare din PIGD, precum și fișele dosarelor, dacă 
informația nu este găsită în PIGD.

Cancelaria Judecătoriei Vulcănești utilizează în activitatea sa următoarele registre:  

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei Vulcănești

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul unic de intrare a corespondenței

2.	 Registrul unic de ieșire a corespondenței
3.	 Registrul de evidență a deciziilor emise
4.	 Registrul de evidență a eliberării copiilor de pe hotărîri și sentințe
5.	 Registrul de evidență a dosarelor civile și penale expediate în adresa Curților 

de apel și Curții Supreme de Justiție
6.	 Registrul de evidență a materialelor privind asistența juridică 
7.	 Registrul serviciilor cu plată prestate de Judecătoria Vulcănești 
8.	 Registrul corespondenței poștale 
9.	 Condica de distribuire a materialelor serviciului de probațiune
10.	Registrul de evidență a petițiilor

Civil 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor civile
2.	 Registrul dosarelor economice
3.	 Registrul alfabetic al dosarelor economice
4.	 Registrul  dosarelor în contencios administrativ
5.	 Registrul de transmitere a dosarelor civile judecătorilor
6.	 Registrul dosarelor civile cu procedură în ordonanță
7.	 Registrul de evidență a prezentărilor pe cauzele civile
8.	 Fișa acțiunilor

Penal 1.	 Registrul alfabetic al dosarelor penale
2.	 Registrul de transmitere a dosarelor penale judecătorilor
3.	 Registrul de evidență a corpurilor delicte
4.	 Registrul de evidență a persoanelor care se află în căutare
5.	 Registrul de evidență a materialelor și dosarelor expediate la Curtea de Apel
6.	 Registru de înregistrare a  prezentărilor în cauzele penale
7.	 Registrul de evidență a mandatelor de arest
8.	 Registrul de evidență a arestului la domiciliu
9.	 Registrul de evidență a prelungirii mandatului de arest și arest la domiciliu 
10.	Registrul de evidență a materialelor privind executarea pedepselor 
11.	Registrul de evidență a demersurilor privind liberarea persoanelor de 

răspundere penală

12.	Registrul de evidență a plîngerilor împotriva acțiunilor organelor de urmărire 
penală 

13.	Registrul de evidență a autorizațiilor privind efectuarea perchezițiilor, 
interceptărilor convorbirilor telefonice

14.	Registrul de evidență a materialelor privind aplicarea măsurilor procesuale de 
constrîngere 

15.	Registrul de evidență a măsurilor operative de investigație 
16.	Registrul de evidență a materialelor privind liberarea provizorie sub control 

judiciar
17.	Registrul de evidență a materialelor privind liberarea provizorie pe cauțiune
18.	Fișa acțiunilor

Contravențional 1.	 Registrul de transmitere a materialelor administrative judecătorilor 
2.	 Registrul alfabetic al dosarelor contravenționale 
3.	 Registrul de evidență a demersurilor/plîngerilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Vulcănești 

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unei cereri de chemare în judecată.

Tabelul 6. Înregistrarea cererii de chemare în judecată în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței, Registrul 
alfabetic al dosarelor civile, Registrul de transmitere a 
dosarelor civile judecătorilor

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul unic de intrare a corespondenței, Registrul 
de transmitere a dosarelor civile judecătorilor

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile, Registrul de 
transmitere a dosarelor civile judecătorilor

Datele de contact ale 
pîrîtului

PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul alfabetic al dosarelor civile, Registrul de 
transmitere a dosarelor civile judecătorilor

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor
Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul de transmitere a dosarelor civile 
judecătorilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei Vulcănești 

Judecătoria Vulcăneşti
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Cancelaria ține un număr de registre care depășește numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune4. 

Arhiva Judecătoriei Vulcănești este amplasată la etajul 1. Încăperea pen-
tru arhivă este temporară, deoarece spațiul destinat acesteia se află în 
proces de renovare. Spațiul existent are o dimensiune redusă, o locație 
nepotrivită, un regim de temperatură și umiditate adecvat, însă lipsește 
sistemul de ventilare, dosarele sunt păstrate în mod ordonat, dar orga-
nizarea arhivei este ineficientă. Intrarea în arhivă este restricționată. Do-
cumentele se păstrează în arhiva judecătoriei într-o stare satisfăcătoare. 
Dosarele sunt plasate pe rafturi după ani.

Concluzii

•	 Numărul de dosare parvenite la Judecătoria Vulcănești a scăzut în 
perioada 2009-2011 cu 30,2%.

•	 Numărul de dosare examinate la Judecătoria Vulcănești a scăzut 
în perioada 2009-2011 cu 34,4%.

•	 Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria Vulcănești în 
perioada 2009-2011 s-a majorat cu 32 dosare, al dosarelor penale 
a scăzut cu 6 dosare, iar al dosarelor contravenționale a scăzut cu 
613 dosare.

•	 Restanța dosarelor s-a majorat în perioada 2009-2011 cu  24 do-
sare.

•	 Rata de soluționare a dosarelor a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 5,5%. 

•	 Lucrul în judecătorie este dublat, dat fiind faptul că legislația și 
instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie și în 
format electronic.

•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie depă-
șește numărul prevăzut în Instrucțiune.

4  Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea 
Instrucțiunii. 

12

foto 12. Arhivă

Judecătoria Vulcăneşti

Recomandări

•	 Mutarea arhivei în altă încăpere.
•	 Instalarea sistemului de ventilare în arhivă.
•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vede-

rea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 din 02.03.2011 cu aduce-
rea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre 
prevăzut în Instrucțiune. 
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Judecătoria, conform schemei de încadrare a personalului, dispune 
de 2 judecători de drept comun și un judecător de instrucție. Numărul 
angajaților, cu excepția judecătorilor, constituie 20 persoane.

La Judecătoria Vulcănești nu există un specialist în resurse umane. Mana-
gementul resurselor umane este realizat, în practică, de către președinte-
le judecătoriei și consilierul președintelui. În special, consilierul președin-
telui este responsabil pentru întocmirea și evidența documentelor cu pri-
vire la personal, întocmirea dosarelor personale, completarea păstrarea și 
evidența carnetelor de muncă. 

La Judecătoria Vulcănești activează un specialist coordonator pentru rela-
țiile cu publicul, care este reprezentantul oficial al instanței judecătorești 
în relațiile cu mass-media și informare publică, avînd obligația de a infor-
ma instituțiile mass-media și publicul în vederea transparenței activității 
în condițiile legii.

Proceduri interne de recrutare a personalului nu au fost aplicate de cîțiva 
ani. În cazul cînd persoanele sunt angajate prin concurs, aceste sunt selec-
tate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la ocuparea 
funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 201 din 2009.

Judecătoria Vulcănești dispune de fișe de post pentru funcțiile de consilier 
al președintelui, specialist al cancelariei, șef arhivă, șef secție cancelarie, 
consultant, contabil șef, grefier, translator, specialist coordonator pentru 
serviciul relații cu publicul.5

Tabelul 7. Schema de încadrare a Judecătoriei Vulcănești

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent5

1. Președinte 1
2. Judecător 1
3. Judecător de instrucție 1
4. Consilier al președintelui  1 
5. Contabil-șef 1 
6. Consultant 1
7. Grefier 3
8. Traducător 2
9. Şef cancelarie 1
10. Specialist 1
11. Specialist coordonator 1
12. Şef arhivă 1
13. Şef serviciu auxiliar 0,5
14. Curier 0,5
15. Şofer 1
16. Paznic 3

5  Posturi vacante la Judecătoria Vulcănești nu sunt.

IV. RESURSE UMANE 

17. Operator în sala cu cazane 1
18. Îngrijător încăperi 2

TOTAL 23

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei Vulcănești  

Judecătoria dispune de un Regulament de ordine internă care este pus la 
dispoziția judecătorilor și a colaboratorilor instanței. Regulamentul stabi-
lește modul de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, dreptu-
rile și obligațiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a 
tuturor salariaților, numiți sau angajați în baza contractului individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței 
sau prestează servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei adminis-
trări eficiente și efective a justiției.

Judecătorii sunt instruiți de către Institutul Național al Justiției (INJ) și, 
după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 2011 toți judecătorii instanței din 
Vulcănești au satisfăcut cerința de 40 de ore de instruire continuă pe an. 
Judecătorii cu care a vorbit echipa de evaluare au menționat că instruirile 
de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de la CSM sunt suficiente 
pentru a le satisface necesitățile de informare și instruire. Pentru căutarea 
actelor normative, Judecătoria Vulcănești folosește baza de date Lex DB. 
Din publicațiile la care este abonată Judecătoria Vulcănești pot fi men-
ționate: Monitorul Oficial, Buletinul Curții Supreme de Justiție, Moldova 
Suverană, Legea și Viață, Contabilitate și Аudit, Бухгалтериа и Налогавая 
Консултация, Кадры и заработная плата, Панарама Вести Гагаузий.

Colaboratorii judecătoriei au menționat că ultima dată au fost instruiți la 
Curtea de Apel Comrat în 2011 în utilizarea PIGD. Președintele a menți-
onat despre necesitatea organizării cursurilor de instruire a grefierilor în 
limba română, deoarece practic nici un grefier al instanței nu întocmește 
procesele verbale în limba română. Toate ședințele de judecată sunt des-
fășurate în limba rusă, cu toate că părțile sunt vorbitori de limba română și 
judecătorul, de asemenea cunoaște ambele limbi. Alte domenii de instru-
ire invocate țin de întocmirea procesului-verbal al ședinței de judecată, 
lucrul cu programele PIGD și Femida.

Pentru specialiștii cancelariei s-a solicitat organizarea seminarelor în do-
meniul aplicării Instrucțiunii. 
 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria Vulcănești este 
realizat de președintele și consilierul președintelui judecătoriei. 

•	 Judecătoria dispune de un specialist relații cu publicul.
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane.
•	 Este necesară organizarea cursurilor de instruire a grefierilor, 

specialiștilor cancelarie și specialist arhivă. Domeniile de instru-
ire variază de la analiza particularităților de aplicare a legislației 
pînă la studierea sistemului informațional judiciar și aplicarea 
nemijlocită a actelor de procedură penală și civilă.

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a co-

laboratorilor Judecătoriei Vulcănești, în vederea clarificării pro-
blemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor de serviciu.

Judecătoria Vulcăneşti
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La Judecătoria Vulcănești nu există un ghișeu informativ, la intrarea în ju-
decătorie. Biroul specialistului coordonator în relații cu publicul se află la 
etajul 1. Pe ușile birourilor judecătorilor sunt indicatoare clare cu numele 
judecătorilor.

La intrare în clădire, la momentul vizitei de documentare, nu era plasat 
panoul de informații, deoarece se desfășurau lucrări de renovare a instan-
ței. Pe pereții din holul instanței sunt plasate următoarele informații de 
interes public accesibile pentru justițiabili:

-	 Programul de lucru a instanței
-	 Reguli de conduită a justițiabililor în instanța de judecată 
-	 Declarația cu privire la drepturile copiilor victime/martori ai in-

fracțiunii/contravențiilor
-	 Procesul civil – desfășurare
-	 Listele ședințelor de judecată extrase în mod automat din PIGD și 

imprimate 
-	 Orele de primire ale cancelariei și de eliberare a copiilor
-	 Planul de evacuare în caz de incendiu.

Părțile și alți participanți la proces se pot adresa la cancelaria Judecăto-
riei Vulcănești pentru a primi copii de pe hotărîri în toate zilele lucrătoa-
re, conform programului de activitate al instanței. Copiile se eliberează 
în aceeași zi, sau, după caz, a doua zi. În acest scop se depune o cerere 
la cancelarie. Specialiștii din cancelarie transmit cererea la președintele 
judecătoriei spre avizare. Copia hotărîrii se transmite președintelui instan-
ței pentru autentificare. Dacă cererea este avizată, persoana care a depus 
cererea urmează să achite taxa de stat. Cu confirmarea achitării taxei de 
stat, persoana se prezintă la arhivar, sau, după caz, în cancelarie pentru a 
putea primi copia de pe hotărîre.

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii

•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță nu era 
afișat pe perete.

•	 În holul de la intrarea în instanță sunt afișate informații relevante 
care ajută vizitatorilor să se orienteze mai bine.

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din 
timpul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind 
eliberarea copiilor de pe hotărîri. 

Recomandări

•	 Instalarea indicatorilor clari de direcționare a cetățenilor.
•	 Plasarea indicatorilor pe ușile judecătorilor cu informații din 

hotărîrea CSM privind accesul interzis în birourile judecătorilor.
•	 Amenajarea spațiului pentru public de la etajul I.
•	 Aranjarea informației de interes public pe panoul de informații.
•	 Amenajarea unui ghișeu informativ la intrarea în instanță.
•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor de pe actele 

judecătorești prin scutirea președintelui de obligația de a aviza 
cererile privind eliberarea copiilor de pe hotărîri și instruirea 
corespunzătoare a specialiștilor din cancelarie. 

13 16

foto 13. Biroul specialistului relații cu publicul
foto 14. Orele de lucru
foto 15. Reguli de conduită
foto 16. Listele ședințelor de judecată
foto 17. Inscripția de pe ușa judecătorului

14
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În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria Vulcănești elaborează proiectul de buget pentru următorul an re-
ieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul său primește pla-
foanele pe întreg sistemul judecătoresc de la Ministerul Justiției. Ultimele 
sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul Finanțelor.

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei Vulcănești este structurat în șase categorii de cheltu-
ieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru plata serviciilor comunale – energia electrică, ga-

zele naturale, apă și canalizare și salubritatea;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.6

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
Vulcănești a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 917 mii lei în 2010 
la circa 1,1 milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat de circa 4 ori. Creșterea se datorea-
ză efectuării reparațiilor capitale și procurării unui automobil.

Pentru anul 2012, lipsa mijloacelor financiare destinate procurării mijloa-
celor fixe și diminuarea cu 98% a mijloacelor financiare pentru reparații au 
determinat diminuarea bugetului cu 68% față de anul 2011.

6 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventarului, 
formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de informatică 
și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul țării

VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei, fiind în creștere din an în an. Întrucît mărimea salariilor este re-
glementată de un șir de acte legislative și normative, instanța nu poate 
modifica salariile în funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, 
raportul nu prezintă o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori no-
minale, cît și în valori reale au înregistrat o evoluție descendentă. Dacă în 
valori nominale cheltuielile operaționale s-au diminuat de la 211,6 mii lei 
la 202,5 mii lei (ceea ce constituie o descreștere cu 4%), atunci în valori 
reale, ținînd cont de rata inflației (7% în anul 20117), acestea au înregistrat 
o descreștere cu 11%. Raportînd 202,5 mii lei din anul 2011 la prețurile 
anului 2010, acestea se echivalează cu circa 189,2 mii lei. De aici și rezultă 
că cheltuielile operaționale în valori reale s-au diminuat cu 22,4 mii lei.

7  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei Vulcănești pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 600,684 688,172 15% 803,600 17%
Reparații 0 2,339,043 100% 38,000 -98%
Servicii comunale 73,395 83,967 14% 113,400 35%
Mijloace fixe 31,399 200,000 537% 0 -100%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 211,591 202,475 -4% 180,500 -11%

Total 917,069 3,513,657 283% 1,135,500 -68%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie

Judecătoria Vulcăneşti
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de transport;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că ponderea cheltuielilor pentru rechizite de birou, 
materiale și obiecte de uz gospodăresc în totalul cheltuielilor operaționale 
din an în an este în scădere de la 52% în anul 2010 la 28% planificați pen-
tru anul 2012. În ce privește celelalte două sub-categorii, ponderea aces-
tora în totalul cheltuielilor operaționale în perioada 2010-2012 este în 
creștere.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de teleco-
municație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este destinată 
procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Reducerea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 
2010 poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin dimi-
nuarea numărului de dosare examinate de la 1072 la 1001 (cu 71 dosare).

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, ob-
ținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat a 
constituit circa 197 lei, pe cînd în anul 2011 – 202 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru Judecătoria Vulcănești

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

Diminuarea costului mediu operațional per dosar poate fi rezultatul atît 
a reducerii cheltuielilor operaționale, cît și a numărului de dosare exa-
minate de instanță. Faptul că costul mediu per dosar examinat a crescut 
demonstrează că rata de reducere a numărului de dosare examinate a fost 
superioară ratei de reducere a cheltuielilor operaționale.

6.6. COStuL MeDIu OPeRAțIOnAL PeR DOSAR 
eXAMInAt: JuDeCătORIA VuLCăneștI  
VS. MeDIA POnDeRAtă Pe țARă

Pentru a constata dacă 202 lei per dosar examinat în anul 2011 este mult 
sau puțin, este necesar de a efectua o comparație. În continuare se propu-
ne ca această comparație să fie efectuată față de costul mediu ponderat 
al dosarului examinat la nivel de țară. Este important de menționat că la 
determinarea costului mediu ponderat pe țară au fost luate în calcul doar 
datele pentru judecătoriile de prima instanță.

figura 10. Analiza comparativă a costului mediu 
per dosar examinat pentru Judecătoria Vulcănești 

vs. costul mediu ponderat per dosar examinat pe țară

Conform graficului, în anul 2011, costul mediu per dosar examinat în Ju-
decătoria Vulcănești a fost mult peste costul mediu ponderat per dosar 
examinat la nivel de țară.

Judecătoria Vulcăneşti
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6.7. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei Vulcănești evidența contabilă se duce manual. Pro-
babil din lipsa de  mijloace financiare, pînă în prezent nu a fost procurată o 
aplicație soft pentru ținerea automatizată a evidenței contabile.

6.8. PROCuRăRI

Achizițiile în cadrul instanței se efectuează conform cadrului legal existent 
în acest domeniu. De partea tehnică a procurărilor se ocupă două persoa-
ne – Consilierul și Contabilul-șef. Nici o persoană nu dispune de studii pro-
fesionale în achiziții publice. Întrucît legislația privind achizițiile publice 
este în continuă schimbare, aceaste persoane ar trebui să fie instruită cel 
puțin o dată la șase luni.

S-a menționat, în timpul vizitei de documentare, că ar fi bine ca pe unele 
poziții, achizițiile să fie efectuate centralizat în scopul obținerii unor eco-
nomii precum și degajării parțiale a personalului de această activitate. 
Spre exemplu, în anii 2011-2012, unele instanțe au procurat automobile. 
Fiecare instanță a procurat diferite modele de automobile la prețuri dife-
rite. În cazul în care licitația ar fi fost organizată centralizat, instanțele ar 
fi avut posibilitatea să obțină o economie din contul reducerii pe care se 
putea de obținut la procurarea unui număr mai mare de automobile. La 
fel, pot fi efectuate procurări centralizate pentru procurarea rechizitelor 
de birou sau contractarea lucrărilor de reparații sau investiții capitale. Un 
exemplu actual ar fi procurarea echipamentului de francare. Dacă fiecare 
instanță ar procura individual, prețul pentru o unitate ar fi mai mare com-
parativ cu prețul ce poate fi obținut la procurarea cantităților mari. În plus, 
în cazul procurării în mod centralizat, echipamentul de francare ar fi de 
același model ceea ce ar ușura deservirea acestora (procurarea pieselor 
de schimb etc.).

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale, cît 
și valori reale s-au redus.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
în descreștere față de anul 2010.

•	 În anul 2011, costul operațional mediu al unui dosar examinat a 
fost net superior costului mediu ponderat al unui dosar examinat 
la nivel de țară.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă se duce manual din cauza lipsei unui soft con-
tabil.

•	 Toate achizițiile publice se fac de instanță, neavînd în acest scop 
un specialist în procurări.

•	 Numărul de instruiri în achiziții publice este insuficient pentru a 
face față necesităților.

foto 4. Spațiu pentru veceu pentru justițiabili

Judecătoria Vulcăneşti

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării softului contabil pentru a ține 
evidența contabilă automatizată și asigurarea instruirii personalu-
lui în utilizarea acestui soft.

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament ar putea necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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JUDECĂTORIA 
COMERCIALĂ DE 
CIRCUMSCRIPȚIE

PREzENTARE GENERALĂ

Judecătoria comercială de circumscripție, amplasată în orașul 
Chișinău, deservește toate localitățile din Republica Moldova, exa-
minînd cauzele care îi sunt transmise în competență de CPC a RM.

La Judecătoria comercială de circumscripție activează 12 judecători 
(conform schemei de încadrare din 2011 aprobate). Numărul de 
angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 22 persoane. 

La Judecătoria comercială de circumscripție nu există un specialist 
în resurse umane, managementul resurselor umane fiind realizat de 
președinte și consultant. Judecătoria comercială de circumscripție 
nu dispune de specialist relații cu publicul, funcțiile acestuia fiind 
îndeplinite de președintele instanței. 

Cheltuielile de personal au o tendință de creștere. Toate achizițiile 
publice se fac de instanță neavînd pentru acest scop un specialist în 
procurări. În 2011, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltu-
ielilor operaționale atît în valori nominale cît și în valori reale s-au  
majorat față de anul 2010. În anul 2011, costul mediu operațional 
per dosar examinat a crescut față de anul precedent (analiza detali-
ată este prezentată în secțiunea VI).

Judecătoria comercială de circumscripție are suprafața de 783,4 m² 
și este situată la etajul 2 al clădirii. Interioarele, sistemul electric și 
sistemul de încălzire necesită renovare. Sunt planificate lucrări de 
organizare și unificare a arhivei.

or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 73, et.2

Data vizitei: 21 iunie 2012

Angajații Judecătoriei comerciale de circumscripție folosesc versi-
unea 2 a PIGD. Viteza redusă de funcționare a PIGD și repartizarea 
inechitabilă a dosarelor au fost menționate de către angajații Jude-
cătoriei comerciale de circumscripție drept domenii problematice 
ce țin de utilizarea PIGD. 

Angajații Judecătoriei comerciale de circumscripție nu înregistrează 
audio ședințele din motivul lipsei sălilor de ședințe și lipsei instru-
irii grefierilor nou-angajați în utilizarea programului de înregistra-
re audio. În timpul vizitei de documentare s-a menționat că toate 
ședințele de judecată au loc în birourile judecătorilor, dat fiind nu-
mărul de 12 judecători și lipsa sălilor de ședințe. 

Specialiștii din cadrul Judecătoriei comerciale de circumscrip-
ție țin numărul de registre care nu este conform modificărilor la 
Instrucțiune, potrivit cărora numărul de registre a fost revizuit și re-
dus considerabil. 

Numărul total de dosare parvenite la Judecătoria comercială de 
circumscripție a scăzut în perioada 2009-2011 cu 2623 dosare, iar 
numărul dosarelor examinate a crescut în aceeași perioadă cu 1222 
dosare, rata de soluționare a dosarelor atingînd în 2011 cifra de 
92,7%.  

În instanță există un panou de informații pentru public. Pe ușile bi-
rourilor lipsesc avertismente precum că accesul în birourile judecă-
torilor este interzis. 

Pagina web a Judecătoriei comerciale de circumscripție este actua-
lizată periodic, meniurile fiind completate parțial cu informație de 
interes public.



658

1.1. eVALuARe 

Elemente ale infrastructurii Aprecierea1 Comentarii

Fațada exterioară 2 Instanţa este amplasată la etajul 2 al clădirii cu 3 etaje. Intrarea principală în clădire 
este într-o stare bună. 

Alimentare cu apă 3 Instanța dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Este necesară renovarea 
ţevilor.

Alimentare cu energie electrică 4 Rețeaua electrică este veche și necesită renovare. Sistemul electric a fost reparat în 
2007. Sunt pene de curent, în mod special în perioada de toamnă și primăvară, cînd 
personalul include climatizoarele și reșourile. 

Sistem de canalizare 3 Instanța este conectată la sistemul centralizat de canalizare. Este necesară renovarea 
ţevilor.

Sistem de încălzire 4 Instanța dispune de sistem de încălzire centralizat. Sistemul necesită renovare.

Sistem anti-incendiu - Nu există.

Acoperiș - Instanţa este amplasată la etajul 2 al clădirii cu 3 etaje.

Interior 4 Reparații ale interioarelor nu au fost efectuate. Sunt necesare lucrări capitale de 
renovare a interioarelor, precum şi lucrări de exterminare a rozătoarelor.

           

1 1 – Foarte bune, 2 – Bune, 3 – Satisfăcătoare, 4 – Nesatisfăcătoare

I. INfRASTRUCTURA 

1

2

3 8

7

6

foto 1.  Intrarea principală în clădire 
foto 2. Pereții din interiorul clădirii 
foto 3. Pereții din interiorul clădirii 
foto 4. Biroul unui judecător 
foto 5. Biroul unui judecător

4

5

foto 6. Spațiu pentru justițiabili
foto 7. Spațiu pentru justițiabili
foto 8. Pereții din interiorul clădirii  
foto 9. Veceul pentru cetățeni și angajați  
foto 10. Ușă din interiorul clădirii 

10

9
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1.2. InFRAStRuCtuRA – StAReA ACtuALă 

Evaluarea infrastructurii este axată pe analiza condițiilor fizice și 
operaționale constatate la Judecătoria comercială de circumscripție în 
luna iunie 2012. 

Judecătoria comercială de circumscripție din Chișinău ocupă un spațiu 
arendat într-o clădire istorică de pe bd. Ştefan cel Mare din centrul capita-
lei. Clădirea a fost construită între anii 1949-1953. Judecătoria economică 
a fost transferată în această clădire în 1997, inițial, la primul etaj, împre-
ună cu Curtea de Apel Economică.  În 2007 Judecătoria economică a fost 
mutată la etajul 2 al clădirii.

Judecătoria comercială de circumscripție are o suprafață de 783,4 m²  și 1 
etaj. Sunt 47 spații de oficiu și 1 spațiu public. 

Judecătoria comercială de circumscripție nu dispune de un sistem de se-
curitate. 

Judecătoria este conectată la sistemul centralizat de canalizare și apro-
vizionare cu apă. Sistemul electric este în stare proastă și necesită reno-
vare integrală. Sunt pene de curent. A fost menționat faptul că, sistemul 
electric din întreaga clădire este învechit, astfel, schimbarea doar a rețelei 
electrice de la etaj nu va rezolva problema.

Sistemul de încălzire este în stare nesatisfăcătoare, fiind cel inițial. Este 
necesară schimbarea sistemului de țevi și calorifere.

Arhiva este aranjată ineficient în șase încăperi de la etajul 2 al clădirii. Se-
curitatea acesteia este asigurată de lacătul de la ușă. Starea tehnică a unor 
spații pentru arhivă este necorespunzătoare. Lipsește sistem de ventilare. 

Interiorul instanței este în stare nesatisfăcătoare. Întregul etaj necesită 
renovare capitală. Coridoarele sunt întunecoase, deoarece nu există nici 
o sursă de lumină naturală în acest spațiu. Pentru a reduce cheltuielile 
pentru energia electrică sistemul de iluminare artificială nu se conectează. 
Nu există un sistem corespunzător de ventilare. În coridoare tavanul este 
suspendat. Sunt fisuri în pereți și linoleum. Multe birouri au fost reparate 
cosmetic în 2008, însă, la moment sunt în stare nesatisfăcătoare și necesi-
tă renovare. În unele birouri ale judecătorilor au fost instalate climatizoa-
re. Instanța dispune de un singur WC, care este comun pentru personal și 
justițiabili. WC-ul  este într-o stare nesatisfăcătoare și necesită renovare. 
În unele birouri, cum sunt arhiva și depozitul, corpurile de iluminat sunt 
cele instalate inițial la construcția clădirii. Mobilierul este vechi și trebuie 
să fie înlocuit. Serverul este instalat într-o  încăpere, care este utilizată în 
calitate de arhivă. Încăperea este dotată cu aer condiționat. 

Instanța nu dispune de săli de ședințe. Astfel, una din sălile de ședințe 
a fost amenajată ca arhivă, iar alte 3 săli au fost amenajate ca birouri 
pentru personal. Instanța dispune de spațiu pentru avocați pentru a face 
cunoștință cu dosarul, însă spațiul necesită renovare și mobilier nou. 

Nu sunt instalate sisteme anti-incendiu sau lumini semnalizatoare în caz 
de urgență.

Spațiul funcțional al Judecătoriei comerciale de circumscripție nu este 
adecvat pentru activitatea unei instanțe de judecată. Organizarea spațiului 
este ineficientă. Nu există o separare între spațiul prevăzut pentru pu-
blic și cel destinat judecătorilor. Instituția nu dispune de nici o sală de 
ședințe în care să-și desfășoare activitatea cei 12 judecători ai Judecăto-
riei comerciale de circumscripție. Cancelaria este prea departe de intrare 
și este supraaglomerată. Coridoarele sunt utilizate ca spații de așteptare 
și sunt inconfortabile din cauza temperaturii înalte, lipsei de iluminare și a 
ventilației insuficiente. 

Judecătoria comercială de circumscripție dispune de un proiect de reno-
vare, potrivit căruia se planifică aranjarea mai eficientă a arhivei.

În Raportul privind evaluarea infrastructurii din anul 2009 au fost identi-
ficate 4 priorități în lucrările de reparație capitală. Doar una din recoman-
dări a fost realizată integral. 

Tabelul 1. Realizarea priorităților 
de reparație capitală identificate în 2009

Priorități în lucrările de reparație capitală 
– anul 2008

Etapa de realizare 
– anul 2012

Înlocuirea mecanismului de închidere a ușii pen-
tru a permite evacuarea în caz de incendiu

Nerealizat

Reconfigurarea spațiilor pentru a îmbunătăți acce-
sul publicului la cancelarie, crea săli de ședințe su-
plimentare și permite o separare mai bună dintre-
 spațiul rezervat circulației publicului și cel rezervat 
personalului judecătoresc

Nerealizat

Renovarea coridoarelor și WC-urilor Nerealizat
Dotarea cu aer condiționat a camerei severului 
rețelei locale (LAN)

Realizat

Sursa: Raport privind evaluarea infrastructurii din 2009

 figura 1. Gradul de realizare a priorităților 
în lucrările de reparație capitală în 2012

Concluzii

•	 În perioada 2009-2012 la Judecătoria comercială de circumscripție 
nu au fost realizate lucrări de renovare.

•	 Toate încăperile din clădirea Judecătoriei comerciale de circum-
scripție necesită reparație capitală.

•	 În instanță lipsește un sistem de securitate, alarmă și anti-incendiu. 
•	 Reieșind din prioritățile în lucrările capitale identificate în anul 

2009, se poate conchide că 20 % din recomandări din Raportul 
privind evaluarea infrastructurii au fost realizate integral, iar 80 % 
din recomandări nu au fost realizate. 

Recomandări

•	 Instalarea sistemelor de detectare a incendiilor.
•	 Instalarea unui sistem de securitate.
•	 Amplasarea cancelariei și a recepției lîngă intrare, facilitînd astfel 

accesul cetățenilor la informație.
•	 Unificarea și organizarea arhivei, cu eliberarea spațiilor gestionate 

ineficient.
•	 Reconfigurarea spațiului în vederea separării spațiilor rezervate 

publicului și personalului și crearea numărului suficient de săli de 
ședințe.

•	 Renovarea WC-urilor și construcția WC-urilor separate pentru 
personal și public.

•	 Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică a clădirii.
•	 Renovarea finisajelor interioare și schimbarea ușilor acolo unde 

este necesar.
•	 Crearea unui spațiu de așteptare pentru public.
•	 Amplasarea tuturor birourilor judecătorilor și a personalului afe-

rent într-un spațiu cu acces restricționat pentru a limita accesul 
publicului la birourile judecătorilor.
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2.1. PROgRAMuL IntegRAt 
De geStIOnARe A DOSAReLOR

La Judecătoria comercială de circumscripție este utilizată versiunea 2 a 
PIGD.

Angajații Judecătoriei comerciale de circumscripție au menționat probleme 
ce țin de aspectele tehnice ale PIGD, cum sunt viteza redusă de funcționare 
a PIGD  și repartizarea inechitabilă a dosarelor. Gestionarea resursele uma-
ne prin intermediul PIGD nu este realizată, personalul nou-angajat utilizînd 
numele și parolele de acces utilizate de angajații ce activau anterior.

Utilizarea PIGD presupune crearea dosarelor electronice prin scanarea 
documentelor din dosarul pe suport de hîrtie. După înregistrarea dosare-
lor, angajatul cancelariei nu le scanează, deoarece este un singur specia-
list, carenu dispune de timpul necesar scanării.

Instanța nu dispune de un specialist în tehnologii informaționale, proble-
mele de ordin tehnic fiind soluționate de CTS.

Potrivit angajaților, CTS soluționează problemele apărute cu promptitudi-
ne. Astfel, gradul general de satisfacție a angajaților Judecătoriei comer-
ciale de circumscripție de serviciile prestate de CTS în 2012 este la nivelul 
de 4 din 5. 

Tabelul 2. Lista sugestiilor de modificare a PIGD 
– Judecătoria comercială de circumscripție

Sugestii de modificare a PIGD
1. Introducerea modificărilor în mecanismul de repartizare a dosarelor, 

ce ar avea ca consecinţă repartizarea echitabilă a dosarelor. 
2. Includerea în lista şedinţelor de judecată extrasă automat din PIGD 

a coloanei cu rezultatul şedinţei de judecată

2.2. SISteMuL De ÎnRegIStRARe AuDIO 
A șeDInțeLOR De JuDeCAtă

Judecătoria comercială de circumscripție nu dispune de săli de ședințe. 
Instanța dispune de 4 seturi de echipamente de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată și programul de înregistrare audio a ședințelor 
de judecată. Şedințele nu sunt înregistrate audio, deoarece acestea nu 
au loc în sălile de ședințe. În timpul vizitei de documentare s-a relatat că 
ședințele nu au loc în săli, dat fiind numărul de 12 judecători care la mo-
ment activează în instanță și lipsa sălilor de ședință.

Solicitări pentru înregistrarea audio a ședinței de judecată nu au fost în-
aintate. Începînd cu anul 2009, cînd a fost instalat programul și echipa-
mentul de înregistrare audio, cazuri de solicitare a CD-lui cu înregistrarea 
ședinței nu au fost.

Pe ușile fostelor săli de ședințe nu sunt plasate plăci cu inscripția că 
ședințele de judecată sunt înregistrate audio. 

Potrivit Regulamentului pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor 
de judecată2, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată are ca 
scop verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor-verbale scrise a 
ședințelor de judecată și asigurarea transparenței și eficienței activității 
instanțelor de judecată. Înregistrările audio ale ședințelor de judecată nu 
sunt folosite de grefieri pentru a asigura plenitudinea și corectitudinea 
procesului-verbal. 

2.3. PAgInA web A JuDeCătORIeI COMeRCIALe 
De CIRCuMSCRIPțIe 3

Judecătoria comercială de circumscripție dispune de o pagină web pe care 
este plasată informația pentru cetățeni. Pagina web se actualizează la Ju-
decătoria comercială de circumscripție de consultant. 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a Jude-
cătoriei comerciale de circumscripție și gradul lor de completivitate. 

2 Regulamentul CSM pentru înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat 
prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18 iunie 2009

3  La data evaluării pagina web purta denumirea de Judecătorie Economică de 
Circumscripție.

II. AUTOMATIzAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

Tabelul 3. Conținutul paginii web a Judecătoriei comerciale de circumscripție 

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/

foto 11. Cancelaria 
foto 12. Cancelaria
foto 13. Sală de ședințe cu echipament de înregistrare audio, transformată 

în arhivă
foto 14. Sală de ședințe cu echipament de înregistrare audio, transformată 

în arhivă

11

12 14

13
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Reieșind din informația prezentată mai sus, se poate constata că nu toate 
meniurile sunt completate cu informație de interes public despre activita-
tea Judecătoriei comerciale de circumscripție. Informația despre posturi-
le vacante trebuie să fie preluată din meniul Noutăți. Meniurile Serviciul 
relații cu publicul, Comunicate de presă, Noutăți, Arhiva, Informații statis-
tice, Informații de interes public, nu conțin nici o informație. 

2.4. InVentARuL eChIPAMentuLuI  
șI neCeSItățI De eChIPAMent

Judecătoria comercială de circumscripție dispune de un număr relativ su-
ficient de echipament necesar pentru desfășurarea adecvată a activității 
sale. În tabelul de mai jos sunt prezentate categoria echipamentului, nu-
mărul de unități de echipament existent și necesitățile de echipament. 

Tabelul 4. Inventarul echipamentului și necesități de echipament

Denumirea unității de echipament Numărul de unități Necesități
Server 1 -
Computere 41 -
Imprimante 24 1
Scanere 1 8
Seturi de înregistrare audio 4 9
Copiator (Xerox) 1 -
Sisteme de aer condiționat - 23
Fax - 3
Telefon - 8
Lampă de masă - 4

Sursa: Judecătoria comercială de circumscripție

Concluzii

•	 La folosirea versiunii 2 a PIGD angajații Judecătoriei comerciale de 
circumscripție se confruntă cu problema repartizării inechitabile a 
dosarelor și a vitezei reduse de funcționare a PIGD.

•	 Angajații Judecătoriei comerciale de circumscripție nu folosesc 
sistemul de înregistrare audio.

•	 Pentru îmbunătățirea activității Judecătoriei comerciale de cir-
cumscripție sunt necesare 1 imprimantă, 8 scanere, 9 seturi de 
echipament de înregistrare audio, 23 sisteme de aer condiționat, 
3 fax-uri, 8 aparate de telefon și 4 lămpi de masă. 

•	 Judecătoria comercială de circumscripție utilizează parțial siste-
mul de management al conținutului paginii web. O bună parte 
din meniuri nu sunt completate cu informație de interes public 
despre activitatea Judecătoriei comerciale de circumscripție. 

Recomandări

•	 Utilizarea sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judeca-
tă și a programului de înregistrare audio a ședințelor de judecată. 

•	 Completarea meniurilor de pe pagina web cu informații de interes 
public. 

•	 Actualizarea denumirii instanței pe pagina web.
•	 Utilizarea modulului de publicare a hotărîrilor din PIGD.
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3.1. VOLuMuL De MunCă 

Volumul de muncă al Judecătoriei comerciale de circumscripție este ana-
lizat prin prisma mai multor indicatori, cum sunt tendința numărului total 
de dosare înregistrate în 2009-2011, tendința numărului total de dosare 
examinate în 2009-2011, numărul de dosare examinate în 2009-2011 / pe 
tip de dosar, restanța dosarelor la sfîrșit de an în perioada 2009-2011 și 
evoluția ratei de soluționare a dosarelor în aceeași perioadă. 

În Figura 2 este prezentată scăderea numărului înregistrat de dosare în 
perioada anilor 2009-2011. Din Figura 2 reiese că numărul total de dosare 
parvenite la Judecătoria comercială de circumscripție a scăzut din 2009 de 
la 14956 dosare la 12333 dosare în 2011. 

figura 2. Tendința numărului 
de dosare înregistrate în perioada 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Potrivit datelor statistice analizate se poate constata că numărul de dosa-
re examinate în perioada 2009-2011 a crescut de la 10215 dosare în anul 
2009 la 11437 dosare în anul 2011 (Figura 3). 

figura 3. Tendința numărului total 
de dosare examinate în perioada 2009-2011

Sursa: DAJ

Reieșind din datele prezentate în Figura 4, se poate conchide că numărul 
dosarelor civile examinate la Judecătoria comercială de circumscripție s-a 
majorat de la 9005 dosare în anul 2009 la 10486 dosare în anul 2011. 

figura 4. Numărul de dosare examinate 
în perioada 2009-2011/ pe tip de dosar

  
Sursa: DAJ

Analiza datelor statistice privind numărul dosarelor restante la Judecăto-
ria comercială de circumscripție relevă o scădere a restanței de la 4741 
dosare restante în 2009 la 896 dosare restante în 2011 (Figura 5). 

figura 5. Tendința restanței dosarelor la sfîrșitul anilor 2009-2011

 
Sursa: DAJ

Luînd în considerație informația expusă mai sus, se poate conchide că rata 
de soluționare a dosarelor la Judecătoria comercială de circumscripție a 
crescut de la 68,3% în anul 2009 la 92,7% în 2011 (Figura 6). 

figura 6. Evoluția ratei de soluționare a dosarelor în anii 2009-2011

III. ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI COMERCIALE DE CIRCUMSCRIPȚIE
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3.2. ORgAnIzAReA ACtIVItățII 

Aparatul Judecătoriei comerciale de circumscripție se constituie din cancelarie, arhivă și alte servicii. Cancelaria și 
arhiva asigură lucrările de secretariat la înfăptuirea justiției, generalizarea practicii judiciare, analiza statisticii judici-
are, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a activității instanței.

Cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție se află la etajul 2 al clădirii. În cancelarie activează un specialist, 
care este responsabil pentru înregistrarea dosarelor în PIGD și pe suport de hîrtie. 

Cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție utilizează în activitatea sa următoarele registre: 

Tabelul 5. Lista registrelor folosite de cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție

Categoria registrului Denumirea registrului 
general 1.	 Registrul corespondenței de intrare 

2.	 Registrul de evidenţă a cererilor de recuzare, expertiză, conexare, transmise 
judecătorilor

3.	 Registrul de evidenţă a dosarelor returnate (dosarele greşit expediate, etc.)
4.	 Registrul de evidenţă a petiţiilor
5.	 Registrul de evidenţă a interpelărilor
6.	 Registrul de evidenţă a cererilor simple 
7.	 Registrul de evidenţă a cererilor pentru arhivă
8.	 Discheta4

Civil 1.	 Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în judecată 
2.	 Registrul de evidenţă a dosarelor transmise la rejudecare, revizuire, schimbarea 

modului de executare a hotărîrilor, eliberarea duplicatului titlul executoriu 
(indicele 17)

3.	 Registrul de evidenţă a cererilor de apel
4.	 Registrul de evidenţă a cererilor de recurs 
5.	 Fișa acțiunilor

Penal -
Contravențional5 -

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție45

În instanță există practica de a duce evidența dublă a dosarelor – pe suport de hîrtie și electronic. Aceeași informație 
este introdusă de trei sau chiar patru ori în diferite surse de evidență. Mai jos este prezentat exemplul înregistrării 
unui dosar economic. 

Tabelul 6. Înregistrarea dosarului economic în raport cu sursa de informație

Categoria informației Sursa 1 Sursa 2 Sursele 3 și 4
Numărul manual al 
dosarului 

PIGD Fișa acțiunilor Registrul corespondenței de intrare, Registrul de 
evidenţă a cererilor de chemare în judecată

Numele reclamantului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în 
judecată, Discheta

Datele de contact ale 
reclamantului 

PIGD Fișa acțiunilor

Numele pîrîtului PIGD Fișa acțiunilor

4 Registrul în care se indică dosarul și indicele judecătorului la care se află în procedură cauza
5 Dosare penale și contravenționale nu se examinează de Judecătoria comercială de circumscripție

Datele de contact ale 
pîrîtului

PIGD Fișa acțiunilor

Categoria dosarului PIGD Fișa acțiunilor Registrul de evidenţă a cererilor de chemare în 
judecată

Taxa de stat PIGD Fișa acțiunilor
Mișcarea dosarului în 
instanță 

PIGD Fișa acțiunilor Discheta 

Esența cauzei PIGD Fișa acțiunilor

Sursa: Specialiștii din cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție

Cancelaria ține un număr de registre care nu corespunde numărului de registre prevăzut în Instrucțiune6. 

Arhiva Judecătoriei comerciale de circumscripție este amplasată la etajul 2 al clădirii, fiind amenajată în șase încă-
peri. Încăperile pentru păstrarea dosarelor în arhivă nu au dimensiuni adecvate, un regim de temperatură și umidi-
tate potrivit. Starea tehnică a încăperilor pentru arhivă este nesatisfăcătoare, fiind prezente urme de rozătoare. În-
căperile nu au sistem de ventilare și necesită reparații. În unele încăperi pentru arhivă lipsesc rafturi pentru dosare, 
acestea fiind păstrate direct pe podea. Persoana responsabilă de gestionarea arhivei7 nu dispune de o scară, care 
ar permite accesul la dosarele păstrate pe rafturile de sus. Aceeași persoană nu dispune de timp suficient pentru 
amenajarea arhivei, fiind un specialist ce urmează să-și îndeplinească funcțiile directe stabilite în fișa de post. Pe 
lîngă gestionarea arhivei, persoana dată răspunde de primirea cetățenilor, eliberarea copiilor, administrarea paginii 
web a instanței și gestionarea resurselor umane. 

Concluzii
 

• Numărul de dosare parvenite la Judecătoria comercială de circumscripție a scăzut în perioada 2009-2011 
cu 17,5%.

• Numărul de dosare examinate la Judecătoria comercială de circumscripție a crescut în perioada 2009-2011 
cu 12,0%.

• Numărul dosarelor civile examinate la Judecătoria comercială de circumscripție în perioada 2009-2011 s-a 
mărit cu 1481 dosare.

• Restanța dosarelor s-a micșorat în perioada 2009-2011 cu  3845 dosare.
• Rata de soluționare a dosarelor a crescut în perioada 2009-2011 cu 24,4%. 
• Dublarea lucrului dat fiind faptul că legislația și instrucțiunile prevăd evidența dosarelor pe suport de hîrtie 

și în format electronic. 
•	 Numărul de registre utilizate de specialiștii din cancelarie nu corespunde numărului prevăzut în Instrucțiune.

Recomandări

•	 Revizuirea procedurilor interne de evidență a dosarelor în vederea conformării cu Hotărîrea CSM 93/7 
din 02.03.2011 cu aducerea numărului de registre în concordanță cu numărul de registre prevăzut în 
Instrucțiune. 

•	 Reamplasarea cancelariei, cu construirea unei săli de recepție la intrare.
•	 Consolidarea arhivei într-un spațiu unic, cu organizarea și reparația corespunzătoare a încăperii.

6 Hotărîrea CSM nr. 93/7 din 02 martie 2011 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în 
judecătorii și curțile de apel.

7 În statele de personal funcția de arhivar sau șef arhivă lipsește. De organizarea arhivei se ocupă un consultant.
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La Judecătoria comercială de circumscripție activează 12 judecători (con-
form schemei de încadrare aprobate). Numărul de angajați, cu excepția 
judecătorilor, constituie 22 persoane. 

În schema de încadrare din 2011 a Judecătoriei comerciale de circum-
scripție nu este prevăzută funcția de specialist în resurse umane. Manage-
mentul resurselor este realizat, în practică, de către președintele instanței 
și consultant. 

Judecătoria comercială de circumscripție nu dispune de un specialist 
relații cu publicul, funcția dată fiind exercitată după necesitate de către 
președintele instanței.

Pentru anunțarea vacanței unei funcții se plasează un anunț în cadrul 
ziarelor,,Makler” și ,,Logos Press”. Se organizează o intervievare verbală și 
scrisă. Președintele instanței decide asupra angajării și întocmește ordinul 
de angajare. 

Judecătoria comercială de circumscripție dispune de fișe de post pentru 
funcțiile de consilier al președintelui, consultant, grefier, translator, spe-
cialist.

Tabelul 7. Schema de încadrare 
a Judecătoriei comerciale de circumscripție (2011)

Nr. d/o Denumirea funcției Numărul curent Posturi vacante
1. Judecător 12 -
2. Consilier al președintelui 1 -
3. Contabil-șef 1 -
4. Consultant 2 -
5. Şef cancelarie 1 -
6. Specialist 2 -
7. Grefier 12 -
8. Translator 2 -
9. Şofer 1 1

10. TOTAL 34 1

Sursa: Contabilitatea Judecătoriei comerciale de circumscripție

Judecătoria are un Regulament de ordine internă care este pus la dispoziția 
judecătorilor și colaboratorilor instanței. Regulamentul stabilește modul 
de activitate și de organizare a muncii în judecătorie, drepturile și obliga-
țiile organelor de administrare a instanței, a judecătorilor, a tuturor salari-
aților, numiți sau angajați în baza contractului individual de muncă, indife-
rent de durata acestuia, care se află în subordinea instanței sau prestează 
servicii pentru judecătorie întru asigurarea unei administrări eficiente și 
efective a justiției. 

Judecătorii sunt instruiți la INJ și, după cum s-a relatat în timpul vizitei, în 
2011, toți judecătorii instanței au satisfăcut cerința de 40 de ore de instru-

ire continuă pe an. Judecătorii cu care a discutat echipa de evaluare au 
menționat că instruirile de la INJ, dar și publicațiile pe care le primesc de 
la CSM sunt suficiente pentru a le satisface necesitățile de informație și in-
struire. Pentru căutarea actelor normative, judecătorii folosesc baza legis-
lativă de pe pagina web a Ministerului Justiției, instanța nefiind abonată la 
vreo bază de date legislativă privată. Din publicațiile la care este abonată 
Judecătoria comercială de circumscripție pot fi menționate Monitorul Ofi-
cial, Buletinul CSJ, Contabilitate și audit și Экономическое обозрение. 

Colaboratorii judecătoriei au menționat că în instanță nu se desfășoară 
cursuri interne de instruire pentru angajați. Necesitățile de instruire ale 
colaboratorilor Judecătoriei comerciale de circumscripție se rezumă la in-
struirea grefierilor în partea ce ține întocmirea procesului-verbal al ședin-
ței de judecată, întocmirea titlurilor executorii, utilizarea PIGD și Femida. 
Specialistul cancelariei necesită instruire în utilizarea PIGD, iar consultan-
tul trebuie să fie instruit în managementul resurselor umane și adminis-
trarea paginii web. 

Concluzii

•	 Managementul resurselor umane la Judecătoria comercială de 
circumscripție este realizat de președinte și consultant. 

•	 Judecătoria nu dispune de specialist relații cu publicul. 
•	 Judecătoria nu dispune de un specialist în resurse umane. 
•	 Judecătoria nu dispune de arhivar.
•	 Judecătoria nu dispune de un sistem intern de instruire a colabo-

ratorilor. 

Recomandări

•	 Angajarea unui specialist în resurse umane și instruirea acestuia.
•	 Angajarea unui specialist relații cu publicul și instruirea acestuia.
•	 Angajarea unui arhivar.
•	 Implementarea practicii de organizare a instruirilor interne a cola-

boratorilor Judecătoriei comerciale de circumscripție, în vederea 
clarificării problemelor iscate în cadrul îndeplinirii obligațiilor lor 
de serviciu. 

IV. RESURSE UMANE 

foto 15. Arhiva 
foto 16. Arhiva
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foto 17. Arhiva
foto 18. Arhiva
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La Judecătoria comercială de circumscripție lipsește un ghișeu sau un 
birou de informații, care ar fi amplasat la intrare în judecătorie. La intrare 
în instanță lipsesc orice indicatoare de direcționare a cetățenilor la 
cancelaria sau arhiva Judecătoriei comerciale de circumscripție. Lipsesc 
indicatoarele cu avertismentul că accesul în birourile judecătorilor este 
interzis. 

La intrare în instanță există un panou de informații. Pe panoul de informații 
sunt plasate: 

-	 Listele cauzelor fixate pentru judecare, care la Judecătoria comer-
cială de circumscripție nu sunt extrase automat din PIGD, ci sunt 
elaborate manual în Word

-	 Reguli de conduită ale justițiabililor și ale altor persoane în instan-
ța judecătorească

-	 Codul de conduită a funcționarului public
-	 Poster despre corupție
-	 Poster despre procesul civil
-	 Poster despre executarea hotărîrii.

În orice zi a săptămînii, părțile și alți participanți la proces se pot adresa la 
cancelaria Judecătoriei comerciale de circumscripție pentru a primi copii 
de pe hotărîri. În acest scop se depune o cerere la cancelarie. Specialiștii 
din cancelarie transmit cererea la președintele Judecătoriei comerciale 
de circumscripție spre avizare. Dacă cererea este avizată, persoana care 
a depus cererea urmează să achite taxa de stat. Dacă persoanele care 
solicită eliberarea unei copii vin de la distanțe mari, copia se eliberează 
în aceeași zi. Pentru alte categorii de persoane, termenul general de 
eliberare a copiei este de pînă la 7 zile. 

V. SERVICII PENTRU PUBLIC 

Concluzii

•	 Lipsește un ghișeu de informații pentru public.
•	 Lipsesc indicatoare clare de direcționare spre cancelarie și arhivă.
•	 Panoul de informații pentru public de la intrarea în instanță 

conține informație menită să ajute vizitatorii să se orienteze mai 
bine.

•	 Cancelaria și arhiva Judecătoriei comerciale de circumscripție se 
află departe de intrare. O astfel de amplasare este în contradicție 
cu normele generale de design aplicabile instanțelor de judecată. 

•	 Procedura de eliberare a copiilor de pe hotărîri necesită avizarea 
președintelui instanței, care este nevoit să dedice o parte din tim-
pul său examinării și aprobării sau respingerii cererilor privind eli-
berarea copiilor de pe hotărîri.

Recomandări

•	 Amplasarea cancelariei mai aproape de intrare și crearea unui 
ghișeu unic de informații și primire/eliberare a documentelor.

•	 Instalarea indicatoarelor clare de direcționare spre cancelarie și 
arhivă.

•	 Simplificarea procedurii de eliberare a copiilor prin scutirea 
președintelui de obligația de a aviza cererile privind eliberarea co-
piilor de pe hotărîri și instruirea corespunzătoare a specialiștilor 
din cancelarie.

•	 Plasarea pe panoul de informații a informației de interes public 
mai ample, de exemplu, anunț despre pagina web a Judecătoriei 
comerciale de circumscripție, noutăți în sistemul judiciar, modele 
de cereri, etc.
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foto 19. Panou de informații
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VI. BUGET ȘI PROCURĂRI

În fiecare an, la fel ca și toate instanțele de judecată din Moldova, Jude-
cătoria comercială de circumscripție elaborează proiectul de buget pen-
tru următorul an reieșind din plafonul stabilit de către DAJ, care la rîndul 
său, primește plafoanele pe întreg sector judecătoresc de la Ministerul 
Justiției. Ultimele sunt stabilite și aprobate de comun acord cu Ministerul 
Finanțelor. 

Plafonul primit de la DAJ este stabilit pentru următoarele două categorii 
de cheltuieli:

1) Cheltuieli curente (cheltuieli de personal, alte cheltuieli),
2) Cheltuieli capitale (investiții capitale, mijloace fixe, reparații capitale).

Cheltuielile de personal sunt determinate conform metodologiei descrise 
de DAJ. Cele capitale sunt stabilite pe fiecare instanță ca urmare a discuții-
lor dintre DAJ și instanță. Alte cheltuieli sunt calculate în baza cheltuielilor 
din anii precedenți cu indexarea la rata inflației prognozată pentru anul 
pentru care se elaborează bugetul. În cele din urmă, efectuînd toate aces-
te operațiuni, instanța trebuie să propună proiectul de buget încadrîndu-
se în limita plafonului stabilit de DAJ.

6.1. bugetuL (componenta de bază)

Bugetul Judecătoriei comerciale de circumscripție este structurat în șase 
categorii de cheltuieli după cum urmează:

•	 Cheltuieli de personal – retribuirea muncii, contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asis-
tență medicală achitate de patroni și transferuri către populație;

•	 Cheltuieli pentru reparații – reparații curente și capitale;
•	 Cheltuieli pentru servicii comunale – energia termică, arendarea 

bunurilor;
•	 Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe;
•	 Cheltuieli pentru investiții capitale;
•	 Cheltuieli operaționale – restul cheltuielilor.8

Este important de menționat că Judecătoria comercială de circumscripție  
arendează spațiu. Din acest considerent, cheltuielile pentru arendarea bu-
nurilor au fost incluse în cheltuieli pentru servicii comunale.

Pe parcursul anilor 2010 (executat) – 2012 (aprobat), bugetul Judecătoriei 
comerciale de circumscripție a cunoscut o evoluție ascendentă de la circa 
2 milioane lei în 2010 la circa 2,4milioane lei planificați pentru anul 2012.

Efectuînd o analiză a evoluției bugetului, se poate de constatat că în anul 
2011, bugetul judecătoriei s-a majorat cu 7% față de anul 2010. Creșterea 

8 Rechizite de birou, cărți și ediții periodice, servicii de telecomunicație și de poștă, servicii 
de transport, inventar moale și echipament, reparații curente ale utilajului și inventaru-
lui, formarea profesională, servicii editoriale, paza interdepartamentală, lucrări de in-
formatică și de calcul, mărfuri și servicii neatribuite altor alineate, deplasări în interiorul 
țării.

se datorează în special majorării cheltuielilor operaționale cu 30 la sută și 
a celor de personal cu 5%.

Pentru anul 2012, bugetul Judecătoriei comerciale de circumscripție a fost 
planificat cu o majorare de 12% față de anul 2011. Majorarea se datorează 
planificării în creștere a mijloacelor financiare destinate cheltuielilor de 
personal cu 15% și a serviciilor comunale cu 35%.

6.2. CheLtuIeLI De PeRSOnAL

Cheltuielile de personal reprezintă circa 70% din bugetul total al judecă-
toriei fiind în creștere. Întrucît mărimea salariilor este reglementată de un 
șir de acte legislative și normative, instanța nu poate modifica salariile în 
funcție de performanță. Avînd în vedere acest lucru, raportul nu prezintă 
o analiză sau recomandare în acest domeniu.

6.3. CheLtuIeLI OPeRAțIOnALe

În perioada anilor 2010-2011, cheltuielile operaționale, atît în valori nomi-
nale cît și în valori reale au înregistrat o evoluție ascendentă. Dacă în valori 
nominale cheltuielile operaționale s-au majorat de la 311,2 mii lei la 404,4 
mii lei (ceea ce constituie o creștere cu 30%), atunci în valori reale, ținînd 
cont de rata inflației (7% în anul 20119), acestea au înregistrat o creștere 
cu 21%. Raportînd 404,4 mii lei din anul 2011 la prețurile anului 2010, 
aceștia se echivalează cu circa 378 mii lei. De aici și rezultă că cheltuielile 
operaționale în valori reale s-au majorat cu 66,8 mii lei.

9  http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344 

figura 7. Evoluția cheltuielilor operaționale

Tabel 8. Structura bugetului Judecătoriei comerciale de circumscripție pe grupe de cheltuieli (2010-2012)

Tipul de cheltuieli/ani
2010 (executat) 2011 (executat) 2012 (aprobat)

Suma Suma Creșterea față de anul precedent Suma Creșterea față de anul precedent
Personal 1,454,489 1,525,401 5% 1,759,200 15%
Reparații 0 0 0% 0 0%
Servicii comunale 261,650 249,908 -4% 336,200 35%
Mijloace fixe 8,000 0 -100% 0 0%
Investiții capitale 0 0 0% 0 0%
Cheltuieli operaționale 311,222 404,449 30% 343,800 -15%

Total 2,035,361 2,179,758 7% 2,439,200 12%

Sursă: pentru anul 2010 baza de date BOOST (http://minfin.md/ro/BOOST), pentru 2011 și 2012 – formularele nr. 1 și nr. 2 obținute de la judecătorie
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6.4. StRuCtuRA CheLtuIeLILOR OPeRAțIOnALe

Sub aspect structural, cheltuielile operaționale sunt dominate de trei sub-
categorii:

•	 Rechizite de birou,materiale și obiecte de uz gospodăresc;
•	 Servicii de telecomunicație și de poștă;
•	 Servicii editoriale.

figura 8. Structura cheltuielilor operaționale 2010-2012

Din grafic se observă că cheltuielile pentru servicii de telecomunicație și 
poștă raportate la cheltuielile totale operaționale sunt în creștere de la 
40% în anul 2010 la 58% planificați pentru anul 2012. O evoluție opusă 
o au cheltuielile pentru serviciile editoriale. De la 19% din anul 2010, 
ponderea acestora a coborît la 14%. În ce privește cheltuielile pentru 
rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc, în anii 2010 
– 2011 ponderea acestora au o evoluție ascendentă pe cînd pentru anul 
2012, în acest scop nu au fost planificate mijloace financiare.

Se merită de atras atenția asupra cheltuielilor pentru servicii de 
telecomunicație și de poștă. Circa 70% din totalul cheltuielilor este 
destinată procurării semnelor poștale.

6.5. CheLtuIeLILe OPeRAțIOnALe  
VS. nuMăRuL DOSAReLOR eXAMInAte

Creșterea cheltuielilor operaționale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 
poate fi explicată prin prisma mai multor factori, inclusiv și prin creșterea 
numărului de dosare examinate. În anul 2011, numărul de dosare 
examinate a constituit 11437 față de 10173 examinate în anul 2010.

Raportînd cheltuielile operaționale la numărul de dosare examinate, 
obținem că în anul 2010 costul mediu operațional al unui dosar examinat 
a constituit circa 31 lei, pe cînd în anul 2011 – 35 lei (vezi graficul de mai 
jos).

figura 9. Analiza comparativă a costului mediu 
operațional/dosar pentru JCC

notă: Volumul bilei indică costul mediu operațional per dosar examinat 
de instanță.

6.6. AutOMAtIzAReA COntAbILItățII

În cadrul Judecătoriei comerciale de circumscripție, evidența contabilă 
este automatizată.

Concluzii

•	 În anul 2011, cheltuielile operaționale atît în valori nominale, cît și 
valori reale au fost în creștere.

•	 Costul mediu operațional per dosar examinat în anul 2011 a fost 
puțin în creștere față de anul 2010.

•	 Cheltuielile pentru serviciile de poștă dețin o cotă impunătoare în 
totalul cheltuielilor operaționale.

•	 Evidența contabilă este automatizată.

Recomandări

•	 De analizat posibilitatea procurării echipamentului de francare 
ce ar permite reducerea cheltuielilor la acest capitol. Procurarea 
acestui echipament poate ar necesita o investiție imediată esen-
țială, însă în perspectivă, pe termen lung, aceasta va genera mai 
multe beneficii cum ar fi: economii financiare, excluderea necesi-
tății deplasării personalului la oficiul poștal pentru aplicarea ma-
nuală a timbrelor pe plic etc.
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