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Din noiembrie 2013, USAID ROLISP monitorizează repartizarea dosarelor prin intermediul sistemului 
PIGD, prezentând rezultatele în rapoarte lunare transmise CSM și USAID. Acesta este al șaisprezecelea 
raport de monitorizare a repartizării aleatorii a dosarelor, care cuprinde perioada 1-31 martie 2015. Cu 
permisiunea CTS, programul USAID ROLISP a obținut acces temporar la serverul care găzduiește sistemul 
PIGD pentru a colecta informațiile necesare pentru raportul privind repartizarea aleatorie a dosarelor. 

Repartizarea dosarelor prin intermediul Sistemului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) in 
perioada 1-31 martie 2015: 

• 98.34% din totalul dosarelor parvenite au fost supuse repartizării automatizate aleatorii o dată, 
• 1.36% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de două ori, 
• 0.19% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de 3 ori, 
• 0.11% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de 4 sau mai multe ori. 

Deși datele despre distribuirea aleatorie per general sunt pozitive, PIGD-ul arată o rată foarte înalta de 
manipulare a distribuirii aleatorii prin acțiuni de blocare și folosirea funcției de incompatibilitate. Pe 
parcursul lunii martie 2015, în instanțele judecătorești mentionate mai jos, s-a înregistrat un număr mare de 
judecători blocați sau judecători considerați incompatibili (comparativ cu judecători activi) pentru a 
examina un anumit dosar.  

Tabelul nr. 1 de mai jos prezintă lista instanțelor judecătorești cu un număr mare de judecători blocați, în timp ce 
Tabelul nr. 2 arată lista instanțelor judecătorești cu un număr mare de judecători considerați incompatibili. 
Informația detaliata privind situația la aceste compartimente în fiecare instanță judecătorească este 
prezentată în tabelul Excel anexat la acest Raport. 

Tabel nr. 1    

Nr. Instanța judecătorească Total judecători 
activi în martie 2015 

Acțiuni de blocare 
a judecătorilor 

1 Judecătoria Centru, mun. Chişinău 25 13 
2 Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău 25 12 
3 Judecătoria Rîșcani, mun. Chişinău 22 8 
4 Judecătoria Edineț 5 4 
5 Judecătoria Sîngerei 3 3 

 

Tabel nr. 2 

Nr. Instanța judecătorească Total judecători 
activi în martie 
2015 

Acțiuni de utilizare a opțiunii „Judecători 
incompatibili”, înregistrate în PIGD 

Total acțiuni de 
utilizare a opțiunii 

Total judecători 
considerați 

incompatibili 
1 Judecătoria Rîşcani, mun. 

Chişinău 22 6441 
(vedeti nota 1 mai jos) 5702 

2 Curtea de Apel Chișinău 48 293 1032 
3 Curtea Supremă de Justiție 30 126 518 
4 Curtea de Apel Cahul 6 95 363 
5 Judecătoria Centru, mun. 

Chişinău 25 176 304 
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6 Judecătoria Cantemir 4 121 186 
7 Judecătoria Buiucani, mun. 

Chişinău 25 50 112 

 

Judecătorii din ambele categorii nu au fost eligibili pentru repartizarea aleatorie a dosarelor prin intermediul 
PIGD. 

Nota1 : Conform datelor Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău prezentate în tabelul Excel anexat la Raport din 
numărul total de 644 acțiuni utilizate a opțiunii ”Judecători incompatibili”, 297 de acțiuni au formatul : ”A fost 
modificat câmpul: [Judecători incompatibili]. Lista: Nici un judecător”, ceea ce indică că în 297 de dosare acțiunile de 
utilizare a opțiunii  ”Judecători incompatibili” au fost șterse din PIGD. 

 

Judecători blocați 

În urma analizei datelor privind acțiunile de blocare a judecătorilor salvate în PIGD în perioada 01 – 31 
martie 2015, informație reprezentată pentru fiecare instanță judecătorească în tabelul Excel anexat la acest 
Raport, au fost constatate următoarele2:  

• Judecătoria Orhei – Judecătorii Negruţa Vasile Tudor și Lazari Steliana Alexei au fost blocați în 
program și ulterior datele privind blocarea au fost șterse din PIGD în meniul 
”Administrare”/”Judecători blocați de la repartizare”. 

• Judecătoria Edineț –Judecătorul Iftodii Maria a fost blocat de 5 ori. 
• Judecătoria Comrat – Judecătorul Gubenco Serghei Anatoli a fost blocat de 2 ori într-o singură zi. 
• Judecătoria Bender – Judecătorul Pleşca Aurelia Grigore a fost blocat de 2 ori. 
• Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău – Judecătorii Pavliuc Ghenadie, Lazari Serghei, Gîrbu Silvia, 

Danilov Aliona, Hadîrca Victoria, Pavliuc Ghenadie, Dulghieru Dorin, Gîrbu Silvia, Ursachi 
Corina au fost blocați în program și datele privind blocarea au fost șterse din PIGD în meniul 
”Administrare”/”Judecători blocați de la repartizare”. 

• Judecătoria Centru, mun. Chișinău – Judecătorii Bularu Sergiu David, Veștiman Inga Mihail, 
Ţurcan Ion Mihail, Patrașcu Natalia Ion, Carpenco Elena Mihail, Patrașcu Natalia Ion, Ţurcan Ion 
Mihail, Carpenco Elena Mihail, Patrașcu Natalia Ion, Veștiman Inga Mihail, Carpenco Elena 
Mihail au fost blocați în program și datele privind blocarea au fost șterse din PIGD în meniul 
”Administrare”/”Judecători blocați de la repartizare”. 

• Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău – Judecătorii Galben Anatolie (blocat de 4 ori), Morozan 
Ghenadie (blocat de 2 ori), Postică Aureliu Ion (blocat de 2 ori) au fost blocați în program și datele 
privind blocarea au fost șterse din PIGD în meniul ”Administrare”/”Judecători blocați de la 
repartizare”. 

• Judecătoria Sângerei – Judecătorul Cheptea Cristina Tudor a fost blocat de 2 ori. 

 

 

 

2 SURSA: tabelul Excel anexat la Raport. Judecători blocați de la repartizare. 
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Examinat de același judecător/complet 

Suplimentar, în tabelul Excel anexat la acest Raport este prezentată informația privind utilizarea în procesul 
de înregistrare și repartizare a dosarelor prin intermediul PIGD a opțiunii ”Examinat de același 
judecător/complet”. Utilizarea opțiunii date permite repartizarea automată – directă a dosarului înregistrat 
Judecătorului raportor care este indicat în dosarul salvat anterior în PIGD. 

În urma analizei datelor privind acțiunile de utilizare a opțiunii ”Examinat de același judecător/complet”, 
salvate în PIGD în perioada 01 – 31 martie 2015, au fost constatate următoarele3:  

• Curtea Supremă de Justiție    – 84 dosare; 
• Curtea de Apel Chișinău    – 42 dosare; 
• Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău  – 34 dosare; 
• Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău  – 33 dosare; 
• Judecătoria Centru, mun. Chișinău   – 28 dosare; 
• Judecătoria Botanica, mun. Chișinău  – 27 dosare; 
• Curtea de Apel Chișinău    – 22 dosare; 
• Judecătoria Bălți     – 16 dosare; 
• Curtea de Apel Bălți     – 14 dosare; 
• Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău  – 13 dosare; 
• Judecătoria Dondușeni    – 11 dosare; 

 

Modificarea rolului de utilizator PIGD - Judecător 

Tabelul Excel anexat la acest Raport conține informație privind modificarea datelor utilizatorului PIGD – 
Judecător pentru fiecare instanță judecătorească. Conform informațiilor extrase de pe serverul CTS care 
găzduiește sistemul PIGD în perioada 01 – 31 martie 2015 au fost realizate acțiuni de modificare a 
utilizatorilor PIGD ”Judecători” în următoarele instanțe judecătorești4: 

• Judecătoria Comrat – 32 de acțiuni de redactare a rolului judecător în PIGD. Au fost salvate în 
PIGD acțiuni de ștergere, și ulterior, de adăugare a rolului de judecător.  

• Judecătoria Ștefan Vodă – 2 de acțiuni de redactare a rolului judecător în PIGD.  

Programul USAID ROLISP va prezenta acest raport de monitorizare a distribuirii aleatorii a dosarelor în 
instanțele din Moldova și toate rapoartele de monitorizare ulterioare CSM, Inspecției judiciare din cadrul 
CSM și Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ), pentru analize și discuții ulterioare. 

3 SURSA: tabelul Excel anexat la Raport. Examinat de același judecător/complet. 
4 SURSA: tabelul Excel anexat la Raport. Modificare de rol pentru Judecător. 
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