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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Parlamentului 

cu privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor 

existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești. 

 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

În anul 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia de reformare a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Scopul 

principal al Strategiei este fortificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, 

transparent, profesional și responsabil care întrunește standardele europene, asigură supremația 

legii și respectarea drepturilor omului, precum și contribuie la garantarea încrederii societății în 

stat. Starea tehnico-materială a clădirilor instanțelor judecătorești influențează opinia societății, 

inclusiv și a beneficiarior actului de justiție. În clădirile existente, deseori este dificil de a oferi 

soluția optimă și de a întruni toate standardele, or actualmente din cauza insuficienței sălilor de 

ședință, foarte multe ședințe de judecată au loc în birourile judecătorilor, ceea ce face imposibilă 

utilizarea echipamentelor de înregistrare audio SRS ”Femida”, care sunt instalate doar în sălile de 

ședințe și pentru care s-au alocat mijloace financiare enorme. Instanțele nu dispun de suficiente 

zone de așteptare, indicatoare, ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații 

pentru examinarea documentelor, cantine, ceea ce impune justițiabilii și vizitatorii instanțelor să 

se îmbulzească pe holuri, să fie slab informați și nemulțumiți de contactul pe care-l au cu sistemul 

judecătoresc. 

În vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a 

distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor 

publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, sistemul 

instanțelor judecătorești din Republica Moldova a fost reorganizat în baza Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Conform art. 1 al acestei Legi, 

din numărul actual al judecătoriilor vor fi menținute doar 15 judecătorii: Chișinău, Bălți, Anenii 

Noi, Cimișlia, Edineț, Cahul, Strășeni, Căușeni, Comrat, Criuleni, Drochia, Soroca, Hîncești, 

Ungheni, Orhei. 

Pentru a asigura buna implementare a Legii menționate, precum și a utilizării raționale a 

resurselor financiare destinate reorganizării instanțelor judecătorești, este necesară aprobarea de 

către Parlament a unei hotărîri, care va conține Planul de construire a clădirilor noi și/sau de 

renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor 

judecătorești. 

 

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

1) eficientizarea procedurilor judiciare prin integrarea automatizării în proiectarea noilor 

clădiri de la bun început; 

2) consolidarea securității clădirilor instanțelor de judecată; 

3) asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități; 

4) construirea clădirilor noi care se vor conforma la cerințele de acces și circulație acceptate 

la nivel internațional (circulație publică, circulație limitată, circulație securizată); 

5) construirea unor clădiri durabile, flexibile, care vor putea fi menținute în stare de 

funcționare cu cheltuieli minime; 

6) uniformizarea fațadelor instanțelor noi construite potrivit elementelor de arhitectură și 

design care reflectă aspectele locale și contextul urban pentru a demonstra deschiderea sistemului 

judecătoresc către cetățeni și a spori incredera acestora în actul de justiție; 

7) extindera bunelor practici de desfășurare a ședințelor de judecată cu utilizarea sălilor de 

ședință încăpătoare în vederea sporirii transparenței și accesului fizic a vizitatorilor instanțelor 
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judecătorești și reducerei oportunităților de comunicare improprie, precum și a corupției; 

8) asigurarea unor spații suficiente și corespunzătoare pentru public și pentru actorii 

justiției în clădirile noi construite și amplasarea corectă a acestora ( zone de așteptare, indicatoare, 

ascensoare, wc-uri, servicii de ajutor pentru utilizatori, spații pentru examinarea documentelor, 

cantine); 

9) amplasarea noilor clădiri în zone care permit accesul larg al publicului; 

10)  achiziționarea centralizată a mobilierului, instalațiilor și echipamentului uniform pentru 

toate instanțele judecătorești. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Procesul  de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente se va 

desfășura în patru etape: o etapă de pregătire și trei etape de implementare.  

I. Anul 2017  

- Finisarea Judecătoriei Ungheni;  

- Elaborarea în comun (MJ, CSM, Guvern, experți internaționali) a Proiectului clădirii unei 

instanțe de judecată pentru Republica Moldova  în conformitate cu „CP C.01.04-2007 (MSP 

3.02-101-2001) Cod Practic în Construcții  Clădiri ale Judecătoriilor Raionale (orășenești) și 

standardele europene”; 

- Identificarea terenurilor pentru construcția instanțelor noi; 

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Edineț, Orhei, 

Hîncești, Căușeni, Cahul; 

- Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor 

instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerea 

investițiilor, gestionării raționale a costurilor. 

II. Anii 2018 -2020  

- Construcția instanțelor noi Edineț, Orhei, Hîncești, Căușeni, Cahul. Clădirile noilor 

instanțe trebuie proiectate avînd în vedere strategii care să ofere flexibilitate pe viitor. Astfel de 

strategii includ utilizarea pe interior a materialelor de construcție care să facă mai puțin 

costisitoare reconfigurarea spațiilor și automatizarea; construcția unor fundamente adecvate 

pentru adăugarea etajelor la clădire în cazul în care apare necesitatea pentru mai mult spațiu. 

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Bălți, Strășeni, 

Drochia, Comrat. 

III. Anii 2021-2023  

- Construcția judecătoriilor Bălți, Soroca,  Strășeni, Drochia, Comrat. 

- Elaborarea și verificarea proiectelor de construcție pentru judecătoriile noi Chișinău, 

Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia. 

IV. Anii 2024-2027  

- Construcția judecătoriilor Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia. 

Fundamentarea economico-financiară 

Menționăm că, estimarea costurilor pentru construcții a fost efectuată ținînd cont de costul 

pentru 1m
2
 de contrucție, raportat la suprafața totală necesară pentru construcția unei clădiri noi, 

luîndu-se în considerație numărul de judecători, personalul care va activa în fiecare instanță 

stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.  

Costurile respective sunt recomandate în Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții 

instanțelor judecătorești, elaborat de către USAID ROLISP, Institutul de Management al Justiției, 

Institutul de Proiectări Urbanproiect, Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Acestea includ și 

o rezervă de 15 % din costul total al construcției pentru fiecare instanță. Pentru etapa dotării cu 

echipament a instanțelor noi construite s-au calculat 6% din costul total al construcției pentru 
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fiecare instanță. Totodată, în costurile estimate nu sunt incluse costurile pentru demolare, care 

urmează a fi estimate suplimentar, în baza unui raport de expertiză. 

Descifrarea costrurilor se anexează. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Prezenta Hotărîre a Parlamentului constituie cadru normativ conex pentru Legea nr. 76 din 

21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare.  

 

 

 

Viceministru                                        Nicolae EȘANU 

http://www.justice.gov.md/
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DESCIFRAREA COSTURILOR 

Nr. Instanța de 

judecată 

Numărul 

de 

judecători 

existenți 

Numărul 

de 

judecători 

după 

reorganiz

are 

Starea clădirii existente Opțiunea I 

Costul construcției 

și amenanjării cu 

mobilier și 

echipamentul a unei 

clădiri noi (mii lei) 

Opțiunea II 

Costul 

renovării 

clădirii 

existente 

Note 

1 Judecătoria 

Ungheni,  

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei 

Ungheni; 

Judecătoriei 

Nisporeni 

9 12 La data de 29.09.2014 au fos 

demarate lucrările de construcție a 

unui nou sediu pentru instanța din 

Ungheni. Proiectul Palatului 

Justiției din Ungheni a prevăzut 

șase nivele și un spațiu total de 

circa 4400 m². Valoarea  obiectului  

„Sediul nou al Judecătoriei 

Ungheni” este  57.595.615,47 lei, 
dintre care    la  data de 

18.07.2016, s-au valorificat  

17.166.738,01 lei. Respectiv 

restanța pentru finisarea proiectului 

constituie  40 428 877,46 lei. Legea 

bugetului pentru anul 2016 prevede 

alocarea 17 000 000.00 lei  pentru 

construcția clădirii Judecătoriei 

Ungheni. 

30 340.33 - 23428.87 

Pentru finisarea construcțiilor 

3455.73  

Pentru mobilier și echipament 

2 Judecătoria 

Edineț, 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Edineţ, 

2. Judecători

ei Briceni; 

3. Judecători

ei 

Dondușeni

; 

Judecătoriei 

Ocnița 

7 16 Judecătoria Edineț este 

amplasată pe un teren de 0,18 ha, în 

Edineț, Moldova. Deși, structural, 

clădirea actuală a judecătoriei este 

în stare bună,  suprafața  ei  totală  

este  de doar  936  m
2
 și,  

funcțional,  potrivit constatărilor 

experților institutului de 

management al justiției, institutului 

de proiectări Urban Proiect din 

studiul de fezabilitate realizat în 

acest scop ea  nu este  potrivită  

pentru  a  fi judecătorie. Mai mult, 

clădirea nu poate fi păstrată și 

extinsă  pentru a  crea  un  spațiu  

de  6 645  m
2
. 

64 280.44 -  În Judecătoria Edineț, care va fi judecătoria gazdă, 

activează 7 judecători. Dupa reorganzare judecătoria 

urmează să incorporeze un număr de 16 judecători. 

Prin urmare, pentru  a  se  conforma  cu  standardele  

funcționale  existente  pentru  instanțele  judecătorești  din 

Moldova  și  cu  reglementările  în  domeniul  construcției  

clădirilor  publice,  pentru  Judecătoria  Edineț este  

recomandată  construirea  unei  clădiri  noi,  cu  5  etaje  și  

subsol  și  cu  suprafața  etajului  de aproximativ 1 150 m2. 

Noua judecătorie poate fi construită pe terenul existent, a 

cărui suprafață se încadrează în parametrii de 0,15-0,4 ha (în 

conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 

„Clădiri ale judecătoriilor raionale (orăşeneşti)”), cu condiția 

demolării clădirii existente. Pe perioada lucrărilor  de  

construcție,  care  va  dura  aproximativ  3  ani,  personalul  

judecătoriei  va  trebui  să  fie  
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transferat într-o altă clădire guvernamentală sau 

arendată. 

3 Judecătoria 

Orhei 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Orhei; 

2. Judecători

ei 

Șoldănești

;  

3. Judecători

ei Rezina; 

Judecătoriei 

Telenești 

11 23 Judecătoria Orhei ocupă 2 

clădiri amplasate pe un teren de 

0,06 ha, în Orhei, Moldova. Deși, 

structural, clădirea actuală a 

judecătoriei este în stare bună, 

suprafața ei totală este de doar 960 

m
2
 și, funcțional, ea nu este 

potrivită pentru judecătorie. Mai 

mult, clădirea trebuie păstrată în 

proiecția existentă, dat fiind faptul 

că reprezintă un monument istoric 

și nu poate fi extinsă. 

Pentru construcția unei clădiri 

noi urmează a fi identificat alt 

teren. 

102333.77 - În  Judecătoria Orhei, care va fi  

judecătoria gazdă, activează 11 judecători. Dupa 

reorganzare judecătoria urmează sa incorporeze un număr de 

23 judecători. 

Pentru noua instanță se recomandă  

de construit o clădire nouă cu suprafața de minim 

3 430.40 m
2
 pentru a permite activitatea a 23 de judecători.  

Prin urmare, potrivit constatărilor experților institutului 

de management al justiției, institutului de proiectări Urban 

Proiect din studiul de fezabilitate realizat în acest scop, 

pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Orhei se recomandă de construit o clădire 

nouă cu 4 etaje și subsol și cu suprafața etajului de 

aproximativ 1 000 m
2
 trebuie  să  fie  construită  pe  un  

teren  nou,  a  cărui  suprafața  să  se încadreze în parametrii 

de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu  prevederile standardului 

CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale 

(orăşeneşti)”). 

4 Judecătoria 

Hîncești va fi 

formată ca 

rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei 

Hînceşti; 

2. Judecători

ei 

Ialoveni 

 

7 16 Judecătoria Hîncești este 

amplasată pe un teren de 0,21 ha, în 

Hîncești, Deși, structural, clădirea 

actuală a judecătoriei este în stare 

bună,  suprafața  ei  totală  este  de 

doar  618.8 m
2
 . 

 

76 194.98 - La  Judecătoria  Hîncești,  care  va  fi  judecătoria  

gazdă,  activează 7 judecători. Astfel, avînd în vedere faptul 

că numărul total de judecători ce urmează să activeze după 

reorganizare, va constitui 16 judecători, pentru  a  se  

conforma  cu  standardele  funcționale  existente  pentru  

instanțele  judecătorești  din Moldova și cu reglementările în 

domeniul construcției clădirilor publice, pentru Judecătoria 

Hîncești se recomandă construirea unei clădiri noi, cu 5 etaje 

și subsol și cu suprafața etajului de aproximativ 1 100 m
2
.   

Noua  judecătorie cu suprafața de 5 461.05 m
2
, trebuie  

să  fie  construită  pe  un  teren  nou,  a  cărui  suprafața  să  

se încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu  

prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale 

judecătoriilor raionale (orăşeneşti)”). 

5 Judecătoria 

Căușeni 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

8 10 Judecătoria Căușeni este 

amplasată pe un  teren  de  0,35  ha,  

în  Căușeni, Republica  Moldova.  

Deși,  structural, clădirea  actuală  a  

judecătoriei  este  în stare bună, 

suprafața ei totală este de doar 1 

51 358.40 - La  Judecătoria Căușeni,  care  va  fi  judecătorie  gazdă,  

activează  8  judecători. Comasarea Judecătoriilor  Căușeni  

și  Ștefan-Vodă, necesită suprafață totală  de  3 676.42  m
2
. 

Judecătoria  existentă  nici  nu  poate  fi  extinsă,  nici  nu  

este  suficient  de  mare  pentru  a  permite construirea a 

două etaje suplimentare pentru a corespunde cerințelor de 
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1. Judecători

ei 

Căuşeni; 

Judecătoriei 

Ștefan Vodă 

200 m
2 

și, funcțional, ea nu este 

potrivită pentru judecătorie. Mai 

mult, clădirea nu poate fi păstrată și 

extinsă. 

spațiu.   

Pentru  a  se  conforma  cu  standardele  funcționale  

existente  pentru  instanțele  judecătorești  din Moldova și cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Căușeni se recomandă construirea unei 

clădiri noi, cu 4 etaje și subsol, și cu suprafața etajului de 

aproximativ  

920 m
2
. Noua judecătorie poate fi construită pe terenul 

existent, a cărui suprafața se încadrează în parametrii de 

0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP 

C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor raionale 

(orăşeneşti)”), cu condiția demolării clădirii existente. Pe 

perioada lucrărilor de construcție, care vor dura aproximativ 

3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie transferat într-o 

altă clădire guvernamentală sau arendată. 

6 Judecătoria 

Cahul 

va fi formată 

ca rezultat a 

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Cahul; 

2. Judecători

ei 

Taraclia; 

3. Judecători

ei 

Cantemir; 

 

9 15 Judecătoria  Cahul  este 

amplasată  pe  un  teritoriu de 0.33  

ha  în  orașul  Cahul, Republica  

Moldova.  

Clădirea  judecătoriei existente  

se  află  în  stare structurală  bună,  

deși necesită  renovare 

cuprinzătoare.  Clădirea existentă  

are  doar  965  m2. 

68 148.60 66 262.10 La  Judecătoria gazdă din Cahul sunt  

activează  9 judecători. Avind în vedere faptul că 

numărul de judecători după reorganizare se va dubla și 

faptul că clădirea existentă a Judecătoriei necesită o renovare 

cuprinzătoare (reconstrucție capitală) inclusiv construirea 

unei anexe noi de 4 422 m
2
, iar pentru construcția unei 

clădiri noi conform tuturor standardelor recomandate sunt 

estimate  costuri doar cu aproximativ cu 1886.00 mii lei mai 

mult, recomandăm alegerea opțiunii construcției unei clădiri 

noi. Noua judecătorie poate fi construită pe terenul existent. 

Pe perioada lucrărilor de construcție, care vor dura 

aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie 

transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată. 

7 Judecătoria 

Bălți, va fi 

formată ca 

rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Bălţi  

2. Judecători

a Fălești; 

3. Judecători

ei Sîngerei 

 

13 27 Judecătoria Bălți este amplasată 

pe un teren de 0,28 ha în Bălți, 

Moldova.  

Judecătoria existentă se află 

într-o stare bună din punct de 

vedere structural, dar necesită 

renovare extensivă. Clădirea are o 

suprafaţă de doar 2 518m
2 

şi 

necesită construirea unei anexe 

pentru a oferi spațiu suficient 

pentru judecătoriile fuzionate. 

118687.85 105 854.61 În Judecătoria Bălți, care va fi judecătoria gazdă, vor 

lucra 27 judecători. 

Avînd în vedere faptul că clădirea existentă a 

Judecătoriei necesită o renovare cuprinzătoare (reconstrucție 

capitală) inclusiv construirea unei anexe noi de 6094.63 m
2
, 

precum și pentru a asigura spațiul optimal pentru 14 

judecători suplimentari, recomandăm alegerea opțiunii 

construcției unei clădiri noi. Menționăm în acest sens că 

pentru construcția unei clădiri noi conform tuturor 

standardelor recomandate sunt estimate  costuri doar cu 

aproximativ cu 12 833.24 mii lei mai mult. Noua judecătorie 

poate fi construită pe terenul existent. 

Pe perioada lucrărilor de construcție, care vor dura 
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aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie 

transferat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată. 

8 Judecătoria 

Soroca, 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Soroca; 

2. Judecători

ei Florești 

6 14 Judecătoria raionului Soroca 

este amplasată pe un teren de 0.27 

ha,  în orașul Soroca, Republica  

Moldova. Clădirea instanței de 

judecată existentă este în stare 

bună, deși clădirea principală are 

nevoie de modernizare.  

Judecătoria a reconstruit recent 

o  anexă pentru a găzdui toate cele 

6  săli de ședințe. Clădirea existentă 

are o suprafață de doar 1557 m
2 

și 

va necesita un etaj suplimentar 

pentru a găzdui o instanță fuzionată. 

71 901.77 17 594.55 Judecătoria Soroca la moment are o componență de 6 

judecători. Dupa reorganzare judecătoria urmează sa 

incorporeze un număr de 14 judecători.  

Avînd în vedere faptul că numărul de judecători după 

reorganizare se va dubla și faptul că clădirea existentă a 

Judecătoriei necesită o renovare cuprinzătoare (reconstrucție 

capitală) iar construirea unui etaj suplimentar - soluție 

recomondată de către experți - nu va acoperi necesitățile se 

recomandă de a construi o nouă clădire cu o suprafață totală  

de  5 147  m
2
. 

Clădirea va fi construită  pe  un  teren  nou,  a  cărui  

suprafața  să  se încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în 

conformitate cu  prevederile standardului CP C.01.04-2007 

„Clădiri ale judecătoriilor raionale (orăşeneşti)”). 

9 Judecătoria 

Strășeni, 

va fi formată 

ca rezultat a 

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei 

Străşeni, 

Judecătoriei 

Călărași 

8 14 Judecătoria Strășeni este 

amplasată pe un teren de 0,13 ha, în 

Strășeni, Moldova. Deși, structural, 

clădirea actuală a judecătoriei este 

în stare bună, suprafața ei totală 

este de doar 1 230 m
2
 și, funcțional, 

ea nu este potrivită pentru 

judecătorie.  

Mai mult, clădirea nu poate fi 

păstrată și extinsă pentru a crea un 

spațiu de 6 202 m
2
. 

55 169.44 -  La Judecătoria Strășeni, care va fi judecătoria gazdă, 

activează 8 judecători. Pentru a se conforma standardelor 

funcționale existente pentru instanțele judecătorești din 

Moldova și cu reglementările în domeniul construcției 

clădirilor publice, pentru Judecătoria Strășeni se recomandă 

de construit o clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu 

suprafața etajului de aproximativ 1200 m
2
, trebuie  să  fie  

construită  pe  un  teren  nou,  a  cărui  suprafața  să  se 

încadreze în parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu  

prevederile standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale 

judecătoriilor raionale (orăşeneşti)”). 

10 Judecătoria 

Drochia 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei 

Drochia; 

2. Judecători

ei Rîşcani; 

3. Judecători

ei Glodeni 

 

 

6 14 Judecătoria Drochia este 

amplasată pe un teren de 0,11 ha, în 

Drochia, Moldova. Deși, structural, 

clădirea actuală a judecătoriei este 

în stare bună, suprafața ei totală 

este de doar 1 230m
2
 și, funcțional, 

ea nu este potrivită pentru 

judecătorie conform standardelor  

Republicii Moldova. Mai mult, 

clădirea nu poate fi și extinsă pentru 

a crea un spațiu de 5 147 m
2
. 

55 529.84 - La  Judecătoria Drochia, care va fi judecătoria gazdă, 

activează 6 judecători.  

Pentru Judecătoriile Rîșcani și Glodeni, propuse spre 

fuziune, sunt alocați, respectiv, 5 și 3 judecători.    

Pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Drochia se recomandă de construit o 

clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de 

aproximativ 1 150 m
2 pe terenul nou cu suprafața de 0,15-

0,4 ha. 

Demolarea construcției existente nu este necesară, însă  

aceasta poate fi transmisă în gestiunea altei autorități.  
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11 Judecătoria 

Comrat 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei Comrat; 

2. Judecători

ei Ceadîr-

Lunga; 

Judecătoriei 

Vulcănești 

5 10 Judecătoria  Comrat  este 

amplasată  pe  un  teren urban  

foarte  mic  și nedeterminat,  în  

orașul Comrat,  Republica 

Moldova.  Clădirea judecătoriei  

existente  se află  în  stare  

structurală bună,  deși  necesită 

renovare  amplă.  Clădirea existentă 

are doar 1,097 m
2 

și  nu este 

suficient de spațioasă pentru a 

corespunde cerinței de spațiu de  

5000  m2  (mai  mult  decât  

cvadruplu comparativ  cu  suprafața 

judecătoriei  actuale). 

69 754.63 -  Pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele de judecată din Republica Moldova,  

precum  și  prevederilor  actelor  normative  ce  țin  de  

construcțiile  destinate  instituțiilor publice, se recomandă 

construirea unei anexe noi pentru Judecătoria Comrat cu 5  

etaje + subsol, cu suprafața utilă totală tipică de aproximativ 

1000 m
2
. Clădirea nouă urmează a fi construită pe teren nou 

cu suprafața de 0,15-0,4 ha  (conform cerinței  CP C.01-04-

2007 “Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”). 

Construcția existentă nu va fi demolată.Aceasta poate fi 

transmisă în gestiunea altei autorități. 

12 Judecătoria 

Chișinău  

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecătoriei 

Botanica, 

mun. 

Chișinau;  

2. Judecătoriei  

Buiucani, 

mun. Chișinau 

3. Judecătoriei  

Centru, mun. 

Chișinau 

4. Judecătoriei 

Ciocana, mun. 

Chișinau 

5. Judecătoriei 

Rîșcani, mun. 

Chișinau. 

 

Notă: conform 

Legii nr. 76 

din 

21.04.2016,du

pă 

reorganizare, 

21 154 Judecătoria Botanica este 

situată pe un teren mare în capitala 

Chișinău cu o suprafaţă de doar 

0.32 ha. Clădirea judecătoriei a fost 

proiectată din start pentru acest 

scop și se află într-o stare excelentă. 

Recent sediul a fost renovat, fiind 

adăugată o mansardă. Actualmente 

judecătoria dispune de 21 de săli de 

judecată. Deși multe dintre sălile de 

judecată nu au mărimea adecvată, 

din punct de vedere funcțional 

acestea sunt suficiente pentru o 

judecătorie, care va fi sediu central 

al judecătoriei Chișinău pină la 

finisarea și darea în exploatare a 

noii construcții. Clădirea are o 

suprafaţă de doar  4160.2 m
2
. 

637 206.90 - Pentru a fi o infrastructură judiciară potrivită pentru 

locuitorii din Chișinău se recomandă de către experți 

următoarele elemente: 

 Locație centrală de importanță publică în oraș - rolul 

instanțelor este simbolic, important pentru viața politică a 

Chișinăului și Moldovei; 

 Transport public adecvat spre și de la Judecătorie; 

 Locație suficient de spațioasă, care să ofere spațiu de 

parcare pentru judecători și personal și spațiu de circulație și 

acces pentru transportul de prizonieri (învinuiți) în baza 

standardelor minime pentru clădirile instanțelor de judecate 

din Moldova;  

 Managementul schimbării și de formare implementat 

pentru a programa, gestiona și utiliza eficient sălile de 

ședințe, programate la o rată de 1:3 judecători. 

Noua Judecătorie consolidată Chișinău va necesita un 

spațiu de minim 0.78 ha. Cel puțin două nivele subterane de 

parcare vor fi necesare ca locuri de parcare pentru 

judecători. Chiar și cu doua nivele, aproape jumătate din 

judecători vor trebui să parcheze în loturi de parcare 

securizate. 

Numărul de judecători va crește la 154, distribuiți inițial 

în cele 5 judecătorii existente. Ulterior, luînd în calcul 

numărul de judecători care vor activa, pentru noua clădire, 

menționăm că vor fi necesare în total de 14 etaje de asupra 

solului și 2 etaje subterane pentru a îndeplini cerințele 

programului de spațiu a Noii Judecătorii consolidate.  

Totodată, menționăm că pentru noua clădire este 
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sediul central 

al  

Judecătoriei 

Chișinău va fi 

în sectorul 

Botanica, 

mun. 

Chișinau; 

 

necesară identificarea unui teren. 

13 Judecătoria 

Anenii Noi, 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

Bender 

8 10 Judecătoria Anenii Noi este 

amplasată pe un teren de 0,06 ha, în 

Anenii Noi, Moldova. Deși, 

structural, clădirea actuală a 

judecătoriei este în stare bună, 

suprafața ei totală este de doar 454 

m
2 

și, funcțional, ea nu este 

potrivită pentru judecătorie 

conform standardelor Republicii 

Moldova. Mai  mult, clădirea nu 

poate fi  extinsă, însă poate fi 

păstrată pentru alte necesități ale 

MJ. 

50 499.07 - În Judecătoria Anenii Noi, care va fi judecătoria gazdă, 

activează actualmente 8 judecători.  

Pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele judecătorești din Moldova cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Anenii Noi se recomandă de construit o 

clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de 

aproximativ 1000 m2. Noua judecătorie trebuie să fie 

construită pe un teren nou, a cărui suprafața se încadrează în 

parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile 

standardului CP C.01.04-2007 „Cădiri ale judecătoriilor 

raionale (orăşeneşti)”). Terenul și clădirea utilizate 

actualmente de judecătorie pot fi reutilizate pentru scopuri 

mai potrivite.  

Pe perioada lucrărilor de construcție, nu va fi necesar de 

mutat personalul celor trei judecătorii în alte clădiri. Mutarea 

și fuzionarea personalului poate fi efectuată după finalizarea 

noii clădiri. De remarcat este că devizul de cheltuieli nu 

include cheltuielile pentru achiziția terenului, dar include 

costul de pregătire a terenului pentru construcție. 

14 Judecătoria 

Criuleni 

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1. Judecători

ei 

Criuleni; 

2. Judecători

ei 

Dubăsari 

 

6 8 Judecătoria Criuleni este 

amplasată pe un teren de 0,16 ha, în 

Criuleni, Moldova. Deși, structural, 

clădirea actuală a  judecătoriei este 

în stare bună, suprafața ei totală 

este de doar 1 230 m
2
 și, funcțional, 

ea nu este potrivită pentru 

judecătorie. Mai mult, clădirea nu 

poate extinsă pentru a crea un 

spațiu de 3 358.22m
2
 (mai mult 

decât triplu comparativ cu suprafața 

judecătoriei actuale). 

36 552.80 -  La Judecătoria Criuleni, care va fi judecătoria gazdă 

activează 6 judecători.  

Pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Criuleni se recomandă de construit o 

clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de 

aproximativ 671m
2
. Noua judecătorie poate fi construită pe 

terenul existent, a cărui suprafața se încadrează în  

parametrii de 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile 

standardului CP C.01.04-2007 „Clădiri ale judecătoriilor 

raionale (orăşeneşti)”), cu condiția demolării clădirii 

existente.  

Pe perioada lucrărilor de construcție, care va dura 
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aproximativ 3 ani, personalul judecătoriei va trebui să fie 

mutat într-o altă clădire guvernamentală sau arendată. 

15 Judecătoria 

Cimișlia,  

va fi formată 

ca rezultat a  

fuziunii prin 

contopirea: 

1.Judecătoriei 

Cimişlia; 

2. Judecătoriei 

Basarabeasc

a 

3. 
Judecătoriaei 

Leova 

5 10 Judecătoria Cimișlia este 

amplasată pe un teren de 0,35 ha, în 

Cimișlia, Moldova. Clădirea 

judecătoriei are o structură 

rezistentă, însă suprafața ei este de 

doar 891m
2 
și, funcțional, ea nu este 

potrivită pentru o judecătorie. Mai 

mult, clădirea nu poate fi extinsă 

pentru a crea un spațiu de 

3 776.92m
2
 (mai mult decât 

cvintuplu comparativ cu suprafața 

judecătoriei actuale). 

55 381.44 - La  Judecătoria Cimișlia, care va fi judecătoria gazdă  

vor activa 10 judecători.  

Pentru a se conforma standardelor funcționale existente 

pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu 

reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, 

pentru Judecătoria Cimișlia se recomandă de construit o 

clădire nouă cu 5 etaje și subsol și cu suprafața etajului de 

aproximativ 755 m
2
.  Pentru Noua judecătorie va fi necesară 

identificarea unui teren. 

Construcția existentă nu necesită a fi demolată. 

 


