
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport de Monitorizare a Paginilor Web 

ale Instanțelor Judecătorești din Republica 

Moldova 

pentru anul 2014 



Raportul de Monitorizare a Paginilor Web 

ale instanţelor judecătorești din RM pentru anul 2014 

1. Curtea Supremă de Justiţie 

Pagina web a Curţii Supreme de Justiție a fost creată în vederea 

asigurării accesului real şi nemijlocit la justiţie al cetăţenilor, la creşterea 

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

gradului de transparenţă şi, respectiv, la monitorizarea continuă a dosarelor 

aflate pe rolul CSJ pînă la pronunţarea deciziilor irevocabile. În urma 

vizualizării materialelor publicate pe site, în special a jurisprudenţei, a hotărîri 

lor explicative ale Plenului, a notelor informative privind situaţia realizării 

justiţiei în instanţele ierarhic inferioare, societatea civilă poate evalua 

activitatea de înfăptuire a justiţiei. 

Pagina web se actualizează la CSJ de Şeful Secretariatului CSJ, 

purtătorul de cuvînt al Preşedintelui CSJ şi consultanţii din Secţia generalizare 

a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare, în măsura în care informaţia 

urmează a fi actualizată.  

Tabelul de mai jos ilustrează meniuri le identificate pe pagina web a CSJ 

şi gradul lor de completivitate: 

 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web 

Acasă 

- Noutăți; 

- Link-ul HUDOC (pagina web a Curții Europene a 

Drepturilor Omului) 

- Link-ul CVRIA (pagina web a Curții de Justiție a 

UE) 

- Link-ul Portalul instanțelor judecătorești (pagina 

web a Portalului instanțelor de judecată) 

Despre Curtea 

Supremă de Justiție 

- Cadrul legal; 

- Componență și organizare; 

- Judecătorii Curții Supreme de Justiție; 

- Accesul la Curtea Supremă de Justiție; 

- Mass-media și relațiile cu publicul; 

- Achiziții publice; 

- Posturi vacante; 

- Portalul carierelor în cadrul instituțiilor publice; 

- Arbitraje; 

- Publicații; 

Legislația RM 
- Registrul de stat al actelor juridice al Republicii 

Moldova 

Complete de judecată 
- Componența completelor de judecată permanente 

pentru anul 2014 

Lista cererilor pendinte - Link-ul Cererile pendinte în instanţele 



judecătorești, care conține un table cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 PDF - unde poți descărca informația; 

 Numărul de înregistrare; 

 Data înregistrării; 

 Numărul dosarului; 

 Statutul; 

 Tipul dosarului; 

 Părțile; 

 Recurentul/Revizuentul; 

 Obiectul; 

 Procedura; 

Agenda ședințelor de 

judecată 

- Plenul Curții Supreme de Justiție; 

- Completul format pentru examinarea contestațiilor 

asupra hotărîrilor CSM; 

- Plenul Colegiului penal; 

- Colegiul penal; 

- Colegiul civil, comercial și de contencios 

administrativ; 

Jurisprudența CSJ 

- Plenul CSJ; 

- Plenul Colegiului penal; 

- Completul format pentru examinarea contestațiilor 

asupra hotărîrilor CSM; 

- Colegiul civil, comercial și de contencios 

administrativ; 

- Colegiul penal; 

- Baza de date a deciziilor CSJ (veche); 

- Sistemul de căutare analitică a jurisprudenței; 

Jurisprudența CEDO 

- Indicii CEDO 

- Caută în biblioteca CSJ; 

- Rezumatul hotărîrilor relevante ale CEDO; 

Unificarea practicii 

judiciare 

- Recomandările CSJ; 

- Avize consultative; 

- Hotărîri explicative ale Plenului CSJ; 

- Decizii asupra cererilor de recurs în interesul legii; 

- Jurisprudență relevantă; 

- Proiecte de hoărîri explicative ale Plenului; 

Contacte 
- Informaţiile de contact ale Curţii Supreme de 

Justiţie. 

Caută - Motor de căutare pe pagina web a CSJ. 
Sursa: www.csj.md 

 

http://www.csj.md/


Concluzii: 
 

Site-ul CSJ, s-a dovedit a fi unul foarte util și comod, nu doar pentru 

angajații din sistemul judecătoresc, dar și pentru justițiabili.  

Reieşind din informaţia prezentată mai sus, se poate constata că, în mare 

parte, meniurile sunt completate cu informaţie de interes public despre 

activitatea CSJ. Informaţia plasată este însoţită în unele cazuri de poze, scheme 

şi liste. 

Curtea Supremă de Justiţie a elaborat o nouă pagină web a instanţei cu 

scopul de a optimizarea procesului de unificare a practicii judiciare. Pe noul 

site www.csj.md pot fi accesate date referitor la activitatea Curţii Supreme de 

Justiţie.  

Compartimentul Lista cererilor pendinte cuprinde informaţii cu privire 

la toate cererile, cu caracter judiciar, înregistrate la Curtea Supremă de Justiţie. 

Aici pot fi accesate date despre numărul de înregistrare a cererilor, data 

înregistrării, numărul atribuit cauzei în recurs, etapa de examinare (cereri 

înregistrate, cauze repartizate, cauze încheiate), tipul dosarului (penal, civil), 

părţile litigante, recurenţi, obiectul litigiului, procedura de examinare. În 

dependenţa de procedura de examinare a cererii, numărul atribuit cauzei în 

recurs se va reflecta imediat sau după parvenirea dosarului, interpelat în baza 

cererii de recurs ori revizuire. Prin menţiunea cereri înregistrate se va 

consemna propriu zis depunerea recursului. Prin menţiunea repartizat se va 

înţelege că dosarul se află la Curte şi este repartizat judecătorului raportor, iar 

la înserarea menţiunii încheiat utilizatorii vor fi informaţi despre faptul că 

această cauză a fost examinată, cu publicarea soluţiei la compartimentul 

jurisprudenţa şi despre expedierea dosarului în primă instanţă. 

Compartimentul agenda şedinţelor de judecată conţine informaţii cu 

privire la data examinării cauzelor aflate pe rolul Curţii şi rezultatul examinării 

(admis/respins/amânat/admisibil/fixat pentru…). 

Compartimentul jurisprudenţa cuprinde toate soluţiile judiciare 

pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie. Deciziile judecătoreşti vor putea fi 

căutate în dependenţă de data pronunţării, numărul dosarului atribuit la Curte, 

părţile în proces, obiectul litigiului, procedura de examinare şi problema de 

drept. Compartimentul mai cuprinde şi arhiva deciziilor Curţii pronunţate din 

anul 2009 până la 24.04.2013, căutarea fiind posibilă doar în dependenţă de 

părţile în proces.  

Compartimentul unificarea practicii judiciare cuprinde informaţii despre 

recomandările Curţii, avizele consultative ale Plenului, hotărârile explicative 

ale Plenului, deciziile asupra cererilor de recurs în interesul legii, jurisprudenţa 

relevantă cauzelor civile sau penale, proiectele de hotărâri explicative ale 

Plenului supuse avizării şi dezbaterilor . 

Pe pagina web a CSJ pot fi identificate mecanisme noi de identificare 

rapidă a deciziilor judecătoreşti. Aproape 50 de mii de hotărâri ale Curţii 

Supreme de Justiţie, emise în ultimii cinci ani, pot fi găsite pe pagina 



electronică a instituţiei. Asta după ce a fost lansat un mecanism de accesare şi 

căutare rapidă a deciziilor judecătoreşti naţionale, dar şi a hotărârilor Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. Astfel, persoanele interesate pot lua cunoştinţă 

cu textul hotărârii, operând metoda de căutare după articol, domeniu şi indicii 

tematici ai deciziei.  
 

2. Portalul instanțelor judecătorești 

Portalul instanțelor judecătorești reprezintă un portal unic pentru toate 

instanțele din Republica Moldova. 

Noul portal al instanţelor judecătorești, a fost elaborat în vederea 

asigurării unui acces facilitat la informaţiile de ţin de activitatea judecătoriilor.  

Astfel, pe pagina web a acestui portal, putem găsită informația cu privire 

la toate ședințele de judecată, hotărârile, deciziile luate, dar și alte informații de 

la toate instanțele judecătorești și Curțile de Apel din Republica Moldova 

Tabelul de mai jos ilustrează meniurile identificate pe pagina web a 

Portalului instanțelor de judecată și gradul lor de completivitate. 

 
Tabelul nr. 2. Conținutul paginii web a Portalului instanțelor de judecată 

Denumirea meniului Informația plasată pe pagina web 

Acasă 

- Galerie foto cu imaginile sediilor instanțelor de 

judecată din RM. 

- Mesajul portalului instanţelor judecătorești, care 

conține informația cu privire la conținutul fiecărui 

compartiment al paginii web în cauză. 

Noutăți 
- Informație cu privire la evenimente, anunțuri, 

concursuri. 

Cereri în instanță 

- Link-ul Cererile pendinte în instanţele 

judecătorești, care conține un table cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 PDF - unde poți descărca informația; 

 Numărul dosarului; 

 Părțile dosarului; 

 Tipul dosarului; 

 Categoria dosarului; 

 Statutul dosarului; 

 Instanța vizată; 

 Data actualizării; 

Agenda ședințelor 

- Link-ul Baza de date a şedinţelor instanţelor 

judecătorești, care conține un tabel cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 PDF - unde poți vizualiza și descărca informația; 

 Data ședinței; 



 Ora ședinței; 

 Număr; 

 Părțile; 

 Tipul ședinței; 

 Sala ședinței; 

 Rezultatul ședinței; 

 Data actualizării; 

Hotărîrile instanței 

- Link-ul Hotărîri, care conține Baza de date a 

hotărârilor sub forma unui tabel cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Data pronunțării; 

 Denumirea dosarului; 

 Tipul dosarului; 

 Tematica dosarului; 

- Link-ul Proceduri de insolvabilitate, care conține un 

tabel cu următoarele compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Data pronunțării; 

 Numărul dosarului; 

 Denumirea dosarului; 

 Tipul dosarului; 

Citații în instanță 

- Link-ul Citaţii în instanţele naţionale de judecată, 

care conține un tabel cu următoarele compartimente 

de căutare: 

 PDF - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul dosarului; 

 Data ședință; 

 Pîrît; 

 Obiectul examinării; 

 Reclamant; 

 Instanța de judecată; 

 Judecător; 

 Persoană responsabilă; 

 Contacte; 

 Data publicării; 

Practica judiciară 

- Conține informație cu privire unificarea practicii 

judiciare a Curții Supreme de Justiție care se 

conține în următoarele compartimente: 

1. Link-ul Recomandările CSJ, care conține un 



tabel cu următoarele compartimente de 

căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul; 

 Obiectul reglementării; 

 Data; 

 Informații adiționale; 

2. Link-ul Decizii asupra cererilor de recurs in 

interesul legii, care conține un tabel cu 

următoarele compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul; 

 Data; 

 Problema de drept; 

 Informații adiționale; 

3. Link-ul Hotarîri explicative ale Plenului CSJ, 

care conține un tabel cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul; 

 Obiectul reglementării; 

 Data; 

 Informații adiționale; 

4. Link-ul Jurisprudența relevantă a cauzelor 

penale, care conține un tabel cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul; 

 Data; 

 Infracțiunea; 

 Art. din CP sau CPP 

 Informații adiționale; 

 Procedura; 

5. Link-ul Jurisprudența relevantă a cauzelor 

civile, care conține un tabel cu următoarele 

compartimente de căutare: 

 Vezi - unde poți vizualiza și descărca 

informația; 

 Numărul; 



 Data; 

 Obiectul litigiului; 

 Problema judiciară; 

 Procedura de examinare; 

 Informații adiționale; 

Contacte 

- Telefoane de contact; 

- Programul de lucru; 

- Adresa sediu; 

- Lista judecătorilor și a grefierilor acestora și datele 

de contact ale acestora; 

Întrebări frecvente - Meniu inactiv. 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

- Link-ul Despre Departament, care ne conduce la 

adresa site-ului Ministerului Justiției 

(www.justice.gov.md), la compartimentul 

Departamentul de Administrare Judecătorească, 

unde se conține informație cu privire la competența, 

informații utile, contacte, zile de audiență. 

- Link-ul Noutățile DAJ, care conține informații cu 

privire la activitatea Departamentului de 

Administrare Judecătorească. 

- Link-ul Bune Practici în Justiție, care conține 

informații cu privire la proiectele realizate cu succes 

în domeniul justiției. 

- Link-ul Rapoarte, care conține rapoartele întocmite 

de către DAJ, cu privire la activitatea instanțelor 

judecătorești. 

Informații privind taxa 

de stat 

- Link-ul Taxa de stat, care conține informație cu 

privire la taxa de stat. 

- Link-ul Conturile pentru plata taxei de stat, care 

conține informația cu privire la conturile trezoreriale 

pentru achitarea taxei de stat a tuturor instanțelor 

judecătorești din RM. 

Competența teritorială 

 

- Conține un tabel cu următoarele compartimente de 

căutare: 

 Judecătoria; 

 Localitatea/Strada; 

 Informații adiționale; 

Legislația Republicii 

Moldova 

- Conduce la adresa paginii web a Registrului de stat 

al actelor juridice al Republicii Moldova 

(www.lex.justice.md).  

Lista Judecătorilor 

- Conține un tabel cu următoarele compartimente de 

căutare: 

 CV - meniu inactiv. 

http://www.justice.gov.md/
http://www.lex.justice.md/


 Numele/Prenumele Judecător; 

 Judecătoria; 

 Informații adiționale. 

Lista administratorilor 

de insolvabilitate 

- Conține un tabel cu următoarele compartimente de 

căutare: 

 PDF - unde poți vizualiza și descărca 

informația cu privire la administratorii de 

insolvabilitate; 

 Denumirea; 

 Adresa juridică/IDNO/Contacte; 

 Licență; 

 Instanța; 

 Data actualizării 

Registrul debitorilor 

insolvabilității 

- Conține un tabel cu următoarele compartimente de 

căutare: 

 PDF - unde poți vizualiza și descărca extrasul 

informativ din registrul debitorilor; 

 Data recepționare; 

 Număr dosar; 

 Judecător; 

 Instanța; 

 Agentul economic; 

 IDNO; 

 Data deciziei; 

 Decizia; 

 Temeiul; 

 Administratorul; 

 Licența; 

 Procedura; 

 Data inițierii; 

 Temeiul inițierii; 

 Informație privind descalificarea debitorului; 

 Informații adiționale; 

 Data actualizării. 

 
Sursa: www.instante.justice.md 

Concluzii: 

Portalul instanțelor judecătorești a fost lansat la 30 aprilie 2014, de către 

Ministerul Justiției în colaborare cu Curtea Supremă de Justiție și Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

Noul portal al instanţelor judecătorești a fost elaborat în vederea 

asigurării unui acces facilitat la informaţiile ce ţin de activitatea instanțelor 

http://www.instante.justice.md/


judecătorești. La elaborarea Portalului s-a ţinut cont de expectanțele 

utilizatorilor actuali ai paginilor web, fiind îmbunătăţit considerabil 

instrumentul de căutare şi filtrare a informaţiilor relevante. 

Luînd în consideraţie că este un proiect pilot, acesta va beneficia de 

îmbunătăţiri şi ajustări continue, avînd la bază analiza utilizării curente a 

Portalului. 

Accesul la portalul instanţelor judecătoreşti a fost asigurat și prin prin 

intermediul paginilor web ale Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, 

Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Justiţiei. 

Compartimentul Cereri în instanţă cuprinde informaţii cu privire la toate 

cererile, cu caracter judiciar, înregistrate în instanţele judecătorești. Aici pot fi 

accesate date despre  numărul de înregistrare  a cererilor, data 

înregistrării, numărul atribuit cauzei, etapa de examinare, tipul 

dosarului (penal, civil), părţile litigante, obiectul litigiului. În dependență de 

procedura de examinare a cererii, numărul atribuit cauzei se va reflecta în 24 de 

ore după parvenirea dosarului. Prin mențiunea repartizat se va înţelege că 

dosarul se află la instanţă şi este repartizat judecătorului raportor, iar la 

înserarea menţiunii încheiat, utilizatorii vor fi informaţi despre faptul că cauza 

a fost examinată, cu publicarea soluţiei la compartimentul Hotărîrile instanţei. 

Compartimentul Agenda şedinţelor conţine informaţii cu privire la data 

examinării cauzelor aflate pe rol. 

Compartimentul Citaţii în instanţă reprezintă o noutate, în perspectiva în 

care se intenţionează facilitarea informării justiţiabililor şi participanţilor în 

proces direct de către sursă. Această soluţie este foarte practică în situaţia în 

care persoanele vizate deseori sunt peste hotarele ţării. 

Compartimentul Practica judiciară cuprinde toate soluţiile judiciare 

pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie. Compartimentul cuprinde informaţii 

despre recomandările Curţii, avizele consultative ale Plenului, hotărârile 

explicative ale Plenului, deciziile asupra cererilor de recurs în interesul 

legii, jurisprudenţa relevantă cauzelor civile sau penale, proiectele de hotărâri 

explicative ale Plenului supuse avizării şi dezbaterilor. 

Îmbunătățirile aduse noii pagini web, prin asigurarea unui nivel mai înalt 

de transparenţă a activităţii instanţelor naţionale de judecată, vor permite 

publicului evaluarea obiectivă a realizărilor sistemului judecătoresc din 

Republica Moldova, iar metodele noi de căutare a informaţiei vor înlesni 

accesul la soluţiile judiciare atât a justiţiabililor, cât şi a reprezentaţilor 

mediului juridic sau academic. 

Totodată, pentru a putea vizualiza în ce măsură fiecare instanță în parte 

plasează și actualizează informația pe site-ul Portalului Unic al Instanțelor 

Judecătorești, a fost efectuat un studiu în acest sens.  

Astfel, diagramele anexate la prezentul raport, reprezintă nivelul de 

actualizare a informației plasate pe portalul unic al instanțelor judecătorești 

(www.instante.justice.md).  

http://www.instante.justice.md/


În urma studiului efectuat asupra nivelului de actualizare a informației pe 

portalul instanțelor judecătorești, s-au constat următoarele: 

 Meniul de start Acasă, conține mesajul portalului instanţelor 

judecărești, cu specificări privitoare la conținutul fiecărui compartiment al 

paginii web în cauză. Se recomandă suplinirea prezentului meniu cu informația 

ce ține nemijlocit de instața judecătorească accesată. 

 Meniul Noutăți. Majoritatea instanțelor de judecată evită a publica 

informația la acest compartiment, fapt care încalcă drepturile utilizatorului 

portalului instanțelor judecătorești la accesul la informație. Se recomandă 

suplinirea compartimentului în cauză cu toate evenimentele care au loc în 

cadrul instațelor judecătorești. 

 Meniul Contacte, conține în mare parte o informație succintă. Se 

recomandă ca instanțele judecătorești să suplinească acest compartiment cu 

mai multă informație ce ține de: adresă și contacte, orarul audiențelor 

cetățenilor, lista persoanelor și datele de contact a persoanelor din cadrul 

serviciului relații cu publicul. 

 Meniul Citații în instanță. Doar patru instanțe judecătorești au 

postat informația la acest compartiment.   

 Meniul Întrebări frecvente este inactiv, fapt care împiedică 

dezvoltarea continuă a portalului instanțelor judecătorești, avînd în vedere 

imposibilitatea obținerii unui feedback de la utilizatorii actuali ai paginilor 

web. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1,  



Nivelul de actualizare a informației pe site-ul www.instante.justice.md, a instanțelor din 

circumscripția Curții de Apel Chișinău 

Diagrama nr. 1 

 

 

Diagrama nr. 2 

 

Anexa nr. 2, Nivelul de actualizare a informației pe site-ul www.instante.justice.md, a instanțelor din 

circumscripția Curții de Apel Bălți 

http://www.instante.justice.md/
http://www.instante.justice.md/


Diagrama nr. 1 

 

 

Diagrama nr. 2 

 
Anexa nr. 2,  



Nivelul de actualizare a informației pe site-ul www.instante.justice.md, a instanțelor din 

circumscripția Curții de Apel Bender (lichidată prin Legea nr. 177 din 25 iulie 2014)  

Diagrama nr. 1 

 

 

Diagrama nr. 2 

 

http://www.instante.justice.md/


Anexa nr. 3, Nivelul de actualizare a informației pe site-ul www.instante.justice.md, a instanțelor din 

circumscripția Curții de Apel Cahul  

Diagrama nr. 1 

 

 

Diagrama nr. 2 

 

 

 

 

http://www.instante.justice.md/


Anexa nr. 3, Nivelul de actualizare a informației pe site-ul www.instante.justice.md, a instanțelor din 

circumscripția Curții de Apel Cahul  

Diagrama nr. 1 

 

 

Diagrama nr. 2 

 

 

 

  

http://www.instante.justice.md/

