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În contextul evoluției dinamice a vieții sociale și creșterii necesității societății de a accede la o 

instanță de judecată pentru înfăptuirea  actului de justiție, devine indispensabilă misiunea sistemului 

judecătoresc  de a se reforma în scopul satisfacerii  interesului public,  apărării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. 

   La capitolul ”reforme” ne propunem să prezentăm în cele ce urmează un exemplu-model de 

progres  și excelență pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova. 

Alegerea respectivă se întemeiază de prevederile art. 55 alin (1) din Legea cu privire la organizarea 

judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, potrivit cărora ”Ministerul Justiției exercită controlul asupra 

judecătoriilor, curților de apel în probleme organizatorice. Or, întru exercitarea atribuțiilor legale am 

contactat cu instanța respectivă fiind efectuate și cîteva vizite, în rezultatul cărora am ramas plăcut surprinși 

de bunele practici și de deschiderea angajaților pentru justițiabili, indiferent de calitatea procesuală a 

acestora. 

Curtea de Apel Bălți a fost înființată în anul 2003, după reorganizarea sistemului judecătoresc și își 

desfășoară activitatea în fostul sediu al Tribunalului de circumscripție Bălți, într-un edificiu cu 3 nivele, 

avînd suprafața de 1089,4 m
2
. 

  Potrivit anexei nr. 2 a Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească din 

circumscripția Curții de Apel Bălți fac parte judecătoriile Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, 

Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Telenești, Ungheni. 

În cadrul instanței activează 24 de judecători, iar în total 124 de angajați. 

I. Accesibilitate și securitate 

Începînd cu intrarea, sediul Curții de Apel Bălți  

dispune de echipament cu grad sporit de securitate, și 

anume: detector de metale, sisteme de supraveghere 

video în hol și  încăpere spațioasă pentru poliția judiciară.  

Este asigurat accesul separat pentru angajați și 

pentru vizitatorii instanței. 

La fiecare etaj sunt instalate extinctoare 

(stingătoare) și planuri de evacuare în caz de incendiu cu 

butoane de alarmă. 

 Într-o anexă la edificiu se află izolatoarele cu 

celule care dispun de scaune pentru deținuți, 

veceuri, lavoare cu apă, fiind asigurat acces 

separat la edificiul instanței.  

Totodată, instanța asigură accesibilitatea 

publicului larg prin amplasarea scaunelor de 

așteptare în hol, existența rampei de acces pentru 

persoanele cu dizabilități, parcare în fața clădirii. 

Pe holuri sunt amplasate indicatoare de 

orientare vizibile atît spre sălile de ședințe cît și 

spre alte săli, servicii, secții de care pot fi 

interesați vizitatorii. 



S-a observat tendința instanței de a oferi 

cît mai multe informații utile publicului, fiind 

afișate în hol Standardele de comunicare și 

deservire a justițiabililor în instanțele 

judecătorești din Republica Moldova, panouri 

informative despre Lista dosarelor puse pe rol, 

Convenția CEDO pentru apărarea drepturilor 

omului și libertăților fundamentale, modele de 

cereri, cărți de vizită, broșuri care explică 

activitatea instanței, procesele de judecată, 

taxele percepute de instanță, orarul de audiență 

a cetățenilor, competența jurisdicțională, 

teritorială  etc. 

 

 

Sălile de ședințe sunt bine iluminate, 

echipate cu mobilier nou. În fiecare sală de 

ședințe sunt amplasate la vedere Declarația de 

Independență, Stema de Stat, Drapelul de Stat 

și Constituția Republicii Moldova, într-o 

modalitate care denotă respectul 

reprezentanților instanței față de lege, valori și 

simbolurile de stat.  

Mai mult, fiecare sală de judecată este 

dotată cu cîte o stație de lucru și echipament 

tehnic performant, care permite înregistrarea 

audio a ședințelor de judecată. 

Adiacent sălilor de ședințe, Curtea de 

Apel Bălți dispune de birouri separate în care 

procurorii, avocații pot discuta cu părțile la proces. 

 

La primul etaj al edificiului este 

amenanjată camera pentru audierea martorilor 

și părților vătămate minore,  dotată cu 

mobilier nou şi utilajul tehnic necesar, 

conectat la sălile de ședințe.  

Sala respectivă reprezintă un spațiu 

prietenos copiilor, fiind dotată cu păpuși 

anatomice speciale, și amenajată similar unui 

mediu familial. 

 



Tot la primul etaj, Curtea de Apel Bălți dispune de o sală 

de conferințe spațioasă, modernă, utilată cu echipament de 

proiectare a imaginii, mobilier nou și echipament tehnic 

performant pentru 100 de persoane. 

La etajul 3, lîngă biroul președintelui instanței, a mai fost 

amenajată o sală de conferințe cu o capacitate mai mică. 

Pe lîngă sălile accesibile publicului larg, menționăm că 

birourile destinate angajaților instanței sunt spațioase, foarte bine 

iluminate, dotate cu mobilier nou, confortabil, echipament tehnic 

performant, inclusiv care asigură buna funcționare a Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor și  multe plante decorative de 

interior. Majoritatea angajaților sunt binevoitori, sociabili, 

manifestă amabilitate în dialog cu vizitatorii. 

Menționăm că birourile tuturor angajaților sunt amenajate 

uniform cu mobilier nou, avînd același nivel de confort, 

iluminare, și nu se deosebesc în dependență de funcția acestora, 

fapt ce denotă o atmosferă de lucru sănătoasă, viabilă în 

colectivul instanței. 

 Totodată, condițiile descrise și comportamentul 

angajaților îndeamnă vizitatorii să fie mai optimiști, manifestînd 

un comportament adecvat și să aprecieze serviciile prestate de 

instanță. 

 

 

 

Printre multitudinea de bune practici identificate la CA 

Bălți, menționăm politica de prezervare și minimalizare a 

degradării dosarelor păstrate în arhiva instanței, care garantează 

accesibilitatea la informație. Arhiva CA Bălți formată din secții 

metalice mobile și imobile este dotată atît cu un sistem de 

climatizare și materiale izolante pentru menținerea constantă a 

temperaturii în încăpere, cît și cu echipament de protecție 

pentru cazuri de incendiu.  

O altă practică ce poate fi adusă în calitate de exemplu 

este respectarea regulilor de folosință, mentenanță a instalației 

de încălzire a edificiului, achiziționată în anul 2008, fapt ce a 

permis întreținerea cazangeriei într-o stare funcțională foarte 

bună,  fiind și în prezent asigurată  distribuirea uniformă a 

agentului termic pe toată suprafața încălzită a edificiului. 

 

 

 



II. Eficiență 

Ne-a impresionat inițiativa CA Bălți de stabilire a unor politici, strategii, practici bine definite 

pentru îmbunătățirea  atît a managementului calității, cît și a managementului organizațional. 

Astfel, menționăm că pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse mai multe măsuri în acest sens, 

instanța promovînd munca în echipă pentru a obține și a valoriza rezultate pozitive. 

Important este faptul că scopul tuturor activităților desfășurate în perioada de referință a constat în 

identificarea dificultăților, a mijloacelor de soluționare a acestora și a modalității de evaluare continuă a 

situației. 

Propunerile de îmbunătățire au fost incluse într-un plan de dezvoltare strategică a instanței. 

În primul rînd, CA Bălți și-a propus să administreze corespunzător durata procedurilor prin: 

  Respectarea standardelor de timp convenite, a termenelor  şi a capacităţii de previziune; 

 Monitorizarea constantă a duratei optime a  proceselor; 

 Stabilirea graficelor în cazul anumitor dosare; 

 Rolul activ al judecătorilor în gestionarea timpului; 

 Durata totală a procedurilor, de la începerea acestora până la o hotărâre definitivă; 

 Monitorizarea procedurilor judiciare prin intermediul sistemului electronic de gestionare a 

dosarelor, care oferă prompt date statistice detaliate privind durata procedurilor la nivel general şi 

identificarea situaţiilor individuale care dau naştere duratei excesive şi nerezonabile; 

  Limitările privind amânările şedinţelor de judecată. 

 Pentru a realiza îmbunătățirile indicate, a fost desemnat un grup de lucru care a monitorizat 

durata procedurilor în Colegiul Penal și durata procedurilor în dosarele examinate de Colegiul Civil. 

 În rezultatul activității grupului de lucru au fost elaborate  2 rapoarte  cu privire la Operativitatea 

soluționării cauzelor care analizează rezultatele monitorizării perioadei de așteptare din cadrul procedurilor 

judiciare, precum și căile de înlăturare a duratei excesiv de lungi a examinării dosarelor. 

  Un alt domeniu de importantă majoră pentru care Curtea de Apel Bălți a stabilit politici, 

obiective, practici  este  “Calitatea deciziilor instanţei de judecată”, unde s-au planificat spre realizare  

acțiuni ce țin  de reducerea numărului de dosare numite în colegiu, motivarea cît mai eficace a deciziilor 

emise și respectarea termenului de redactare a deciziilor. 

Pentru  elaborarea unei practici de motivare mai eficace a deciziilor emise în cadrul instanței se 

desfășoară periodic seminare interne cu asistenții judiciari, în cadrul cărora se analizează și discută 

indicatorii și datele statistice generate de Modulul de Măsurare al Performanței, parte componentă a 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. 

Tot la capitolul eficiență, am fost plăcut impresionați de inițiativa CA Bălți de stabilire a unor 

obiective pe termen lung în privința managementului resurselor umane, financiare și materiale, în 

scopul stabilirii unui echilibru între volumul materialelor înregistrate și numărul posturilor de judecători, 

personal; asigurării cu condiții de muncă la un nivel corespunzător; planificării eficiente a bugetului; 

managementului cheltuielilor efective, etc. 

 La acest capitol, pentru asigurarea cu condiții de muncă la un nivel corespunzător, Curtea de Apel 

Bălţi, în anii 2014-2015 a efectuat reparaţia capitală a edificiului instanţei,  aliniind necesităţile instanței la 

standardele înaintate,  fiind asigurate birouri separate pentru fiecare judecător, reparația sălilor de şedinţă,  

echiparea cu echipament necesar, etc.  

Sunt organizate semestrial sondaje de opinie privind gradul de satisfacție a angajaților instanței, 

fiind în rezultat analizată performanța administrării resurselor umane și identificate  atît punctele slabe, cît 

și soluții pentru îmbunătățirea acesteia. 

Reieșind din cele expuse, s-a constatat că bunele practici ale CA Bălți corespund recomandărilor 

pentru sistemul judecătoresc din instrumentele Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) 

privind managementul timpului, eficiența și calitatea justiției.  



Astfel, colectivul instanței, cu forțe proprii și 

mijloace financiare alocate din bugetul de stat, inclusiv 

pentru realizarea acțiunilor din Strategia de Reformare a 

Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, implicîndu-

se în calitate de instanță pilot și în alte cîteva proiecte, a 

reușit să realizeze obiectivele propuse și să 

îmbunătățească considerabil calitatea serviciilor prestate 

în beneficiul societății. 

 

 

III. Transparența în activitate și satisfacția publicului 

 

 Întru respectarea principiului publicității,  

Curtea de Apel Bălți  desfășoară „Zilele uşilor deschise”, 

simularea proceselor de judecată şi organizează vizitarea 

instituțiilor de învățămînt de către colaboratorii instanţei 

în scopul informării publicului despre probleme actuale 

în Republica Moldova, cum ar fi de exemplu, violenţa în 

familie. 

  În cadrul zilelor uşilor deschise, vizitatorii 

instanței sunt ghidați de către şeful Serviciului Relaţii cu 

Publicul şi asistenți judiciari, explicându-li-se modul de 

organizare a activităţii instanţei,  avînd posibilitatea de a 

discuta cu președintele şi/sau vicepreședinții instanţei și 

a primi răspuns la toate întrebările despre sistemul 

judiciar. 

 Totodată,  Curtea de Apel Bălți este deschisă publicului, 

care are posibilitatea de a se informa despre toate evenimentele 

petrecute în cadrul instanței,  rapoartele de activitate,   datele de 

contact și alte informații utile pentru justițiabili, care sunt publicate 

cu regularitate și pot fi ușor accesate pe portalul instanțelor de 

judecată. 

 O altă bună practică, care fundamentează activitatea Curții 

de Apel Bălți, este analiza necesităților și percepțiilor justițiabililor, 

prin crearea unui sistem de feed-back bazat pe colectarea, 

sistematizarea opiniei acestora. Astfel, de două ori pe an se 

organizează sondaje de opinie privind gradul de satisfacție a 

justițiabililor de activitatea instanței. 

 Întrebările  sondajelor efectuate,  se axează  nu doar pe 

nivelul de satisfacție față de procesul de judecată, dar și față de 

modul în care părțile, martorii și avocații au fost tratați de către 

judecători și angajații grefei, nivelul de experiență, corectitudinea, 

caracterul inteligibil al procedurilor judiciare și al hotărârilor 

judecătorești. 

 Potrivit rezultatelor sondajelor, aprecierile  privind 

profesionalismul și calitatea serviciilor sunt destul de favorabile, ce 

se confirmă prin ponderea înaltă apreciată de respondenți la nivel de 

71,6% pentru nivelul de profesionalism. Aprecierea ca una “înaltă ” 

și “foarte înaltă a fost dată de 45,8% de respondenți, în privința calității serviciilor. 



 Rezultatele sondajelor de opinie sunt 

publicate pe portalul instanțelor de judecată, inclusiv 

analiza acestora și  propunerile de îmbunătățire a 

modului de administrare a instanței. 

    În concluzie menționăm că asigurarea 

accesibilității, securității sistemului judecătoresc, 

sporirea transparenței, eficienței, ridicarea 

profesionalismului reprezintă direcțiile strategice ale 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru 

anii 2011-2016, realizarea cărora are menirea 

edificării unui sector al justiției transparent, 

accesibil, eficient, independent, profesionist, 

responsabil față de societate, care să corespundă 

standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului, să contribuie la 

încrederea societății în actul de justiție. 

 În acest context, profesionalismul, spiritul gospodăresc, tăria de caracter a președintelui Curții de 

Apel Bălți, d-nul Alexandru Gheorghieș, dar și a întregului colectiv al instanței, a generat realizări de 

excepție a instanței în mai multe domenii-cheie, în termeni foarte restrînși, fapt ce a aliniat instanța la 

ultimele tendințe de reformare a justiției și respectiv la standardele europene, devenind o instanță-model 

pentru sistemul judecătoresc. 

 În final, aducem sincere mulțumiri întregului colectiv al Curții de Apel Bălți pentru 

profesionalismul, deschiderea, dedicarea și amabilitatea de care dau dovadă în activitatea de zi cu zi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


