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Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) reprezintă 

fundamentul sistemului informațional judecătoresc, utilizînd un program cu sursă 

deschisă pentru a automatiza, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 

procedurile instanțelor judecătorești efectuate pe suport de hîrtie. 

  Potrivit Wikipedia
1
, o eroare de program informatic este un defect, o 

incapacitate sau o deficiență într-un sistem informatic care produce un rezultat 

incorect sau neprogramat, sau care face ca sistemul să se comporte într-un mod 

inadecvat.  

Erorile de program generează erori de funcționare care, la rîndul lor, pot să 

producă o serie de efecte secundare cu diferite niveluri de gravitate. Alte erori de 

program sunt clasificate ca vulnerabilități care pot permite unor utilizatori 

neautorizați cu intenții malițioase să ocolească controlul de securitate și să obțină 

privilegii neautorizate. 

  Administrarea, monitorizarea funcționalității sistemului informațional 

judecătoresc, profilaxia obligatorie a sistemelor informaționale și a echipamentelor 

fizice, ajustarea produselor soft instalate, asigurarea funcționalității sistemelor 

antivirus în cadrul fiecărei judecătorii, menținerea în deplină funcționalitate a 

serverelor și echipamentului IT, cît și eliminarea erorilor din PIGD, în anul 2015 

este asigurată de către ÎS”Centrul de telecomunicații speciale” (CTS), conform 

contractului privind achiziția dintr-o singură sursă a serviciilor, încheiat cu 

Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ) din subordinea Ministerului 

Justiției. 

Operarea de modificări în PIGD pentru eliminarea erorilor raportate de 

instanțe și remedierea respectivelor incidente se realizează de către CTS în 

coordonare cu DAJ din subordinea Ministerului Justiției, în regim de urgență ( dar 

nu mai mult de 24 ore).
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În primele 6 luni ale anului 2015, 47 de instanțe judecătorești din 49 au 

utilizat versiunea 4.0 a PIGD, iar în 2 instanțe-pilot, judecătoria Botanica și Curtea 

de Apel Chișinău, se testează versiunea 4.1 a PIGD, versiune îmbunătățită și 

ajustată la noile cerințe ale sistemului judecătoresc. 

Astfel, au fost identificate diferite tipuri de erori de program raportate de 

instanțele-pilot în comparație cu celelalte instanțe. 

În perioada de referință, DAJ a examinat 43 de demersuri parvenite de la 

judecătoria Botanica și Curtea de Apel Chișinău care vizează deficiențe tehnice 

identificate în versiunea 4.1 a PIGD, după cum urmează: 

                                                 
1 A se vedea linkul https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug  
2 Menționăm că pentru eliminarea erorilor de program cauzate de greșelile comise în codul-sursă al sistemului sau 

în arhitectura acestuia  în care este necesară intervenția companiei ”dezvoltător”, soluționarea demersurilor parvenite 

de la instanțe poate dura mai mult timp. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug
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 După efectuarea operațiunii de repartizare a dosarului în PIGD, la 

rubrica ”judecătorul” lipsește numele acestuia, deși dosarul are statut 

”repartizat”; 

 După efectuarea operațiunii de repartizare a dosarului în PIGD, la 

rubrica ”statut” este indicat cuvîntul „completare”, funcționalitate 

improprie pentru PIGD; 

 Nu este funcțional meniul ”transfer”; 

 Unele dosare nu pot fi vizualizate în program; 

 Nu este funcțională opțiunea ”conexarea dosarelor”; 

 Nefuncționarea meniului ”blocarea judecătorului”; 

 După efectuarea operațiunii de repartizare a dosarului în PIGD, lipsește 

denumirea dosarului; 

 După efectuarea operațiunii de ”înregistrare a dosarului” nu se salvează 

participanții la proces sau aceștia se salvează ca participanți la alte 

dosare; 

 După bifarea opțiunii ”primit” din meniul ”primirea în procedură”,  

unele cereri rămîn cu statut ”repartizat”, deși ar trebui să fie cu statut 

”examinare”și să se transforme în dosare; 

 Imposibilitatea numirii ședințelor de judecată în PIGD; 

 Imposibilitatea bifării opțiunii ”primit” din meniul ”primirea în 

procedură” la unele cereri cu statut ”repartizat”; 

 Dosarul are statut ”înregistrat” după accesarea opțiunii ”reinițierea 

dosarului”, fiind imposibilă în acest caz efectuarea unor operațiuni în 

PIGD la dosarul respectiv; 

 Dosare dublate în PIGD; 

 Lipsa unor opțiuni de publicare a încheierilor de a nu se da curs, 

încheierilor de restituire a cererii, încheierilor de refuz în primirea în 

procedură, încheierilor de primire în procedură la meniul ”cereri”, meniu 

nou,  introdus în versiunea 4.1 a PIGD; 

 Nefuncționarea meniului ” istoria repartizării dosarelor”; 

 Imposibilitatea salvării în PIGD a înregistrărilor audio; 

 Lipsa mecanismului de distribuire a cererilor ce urmează a fi examinate 

de complete specializate; 

 Imposibilitatea repartizării cererilor de revizuire pe dosarele care au fost 

examinate pînă la implementarea PIGD. 

 

 Menționăm că toate demersurile de genul respectiv, au fost coordonate cu 

CTS și dezvoltătorul în vederea remedierii situației. Au fost organizate în acest 
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sens, ședințe de lucru comune cu dezvoltătorul, DAJ, CTS, reprezentanți din 

instanțele pilot, CSM, USAID ROLISP, urmărindu-se scopul de a acumula și 

defini toate deficiențele identificate pentru stabilirea  cu aproximație  a perioadei 

de timp în care factorii generatori ai acestora vor fi înlăturați fără a afecta în 

general funcționalitatea PIGD. 

A fost stabilită data limită de 1 septembrie 2015, dată la care cauzele ce 

generează deficiențele tehnice identificate în versiunea 4.1 a PIGD, urmează a fi 

înlăturate definitiv de către dezvoltător, iar versiunea supusă testării urmează a fi 

instalată în toate judecătoriile și curțile de apel. 

La moment, se depun eforturi de către toate instituțiile enumerate și în 

special de către compania ”dezvoltător” pentru atingerea scopului propus. 

În privința demersurilor instanțelor de judecată privind înlăturarea erorilor 

de program identificate în versiunea 4.0 a PIGD, în adresa DAJ  au fost 

raportate următoarele erori: 

 Dosare care rămîn cu statut ”înregistrat” după efectuarea operațiunii de 

repartizare în PIGD; 

 Repartizarea repetată de 2 ori fără a exista temei legal (din neatenția 

persoanei responsabile); 

 Bifarea incorectă a statutului dosarului; 

 Imposibilitatea tehnică a disjungării în PIGD a unor dosare; 

 Omiterea bifării unor opțiuni sau a plasării unor încheieri la timp care 

generează imposibilitatea tehnică ulterioară a bifării/plasării acestora; 

 Selectarea incorectă a indicelui dosarului; 

 Procentajul de repartizare a dosarelor pentru unii judecători nu 

corespunde prevederilor hotărîrilor CSM în acest sens; 

 Imposibilitatea în unele instanțe de a accesa opțiunea ”redistribuirea 

dosarelor” de la stația de lucru și cu parola managerului de program; 

 Imposibilitatea recepționării de către judecătorii de instrucție a celorlalte 

categorii de dosare în volum de 50%; 

 Înregistrarea eronată separat în PIGD a unor demersuri sau cereri care 

urmau a fi anexate la materialele unui dosar înregistrat anterior; 

 Imposibilitatea tehnică a conexării în PIGD a unor dosare; 

 Omiterea setării opțiunii ”în același complet” la rubrica ”date generale” 

anterior efectuării repartizării dosarelor în PIGD; 

 Nefuncționarea opțiunii ”repartizare repetată”; 

 Incorectitudinea unor date din meniul PIGD în care sunt prevăzute 

modele de citații;  
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 Incorectitudinea adresei și/sau datelor de contact ale unor instanțe în 

conținutul citațiilor prestabilite; 

 Înregistrarea greșită a unor dosare în ordine de recurs; 

 Conexarea eronată a unor dosare în PIGD; 

 Înregistrarea eronată în PIGD a unor cereri care nu presupun o procedură 

separată, și conform legislației în vigoare nu se înregistrează separat de 

dosarul de bază existent deja în PIGD (cereri de corectarea greșelilor din 

hotărîre, cereri privind emiterea unei hotărîri suplimentare, cereri privind 

explicarea hotărîrii etc); 

  Dosarul are statut ”înregistrat” după accesarea opțiunii ”reinițierea 

dosarului”; 

 Erori admise la redactarea, publicarea hotărîrilor, încheierilor, 

ordonanțelor judecătorești care generează atribuirea automată de către 

PIGD un statut eronat dosarelor respective; 

 Repartizarea eronată a unor dosare judecătorilor de drept comun în timp 

ce acestea țin nemijlocit de competența judecătorului de instrucție și 

viceversa; 

 Nefuncționarea în PIGD a meniului ”blocarea judecătorului”; 

 Selectarea greșită a categoriei dosarului; 

 Imposibilitatea constituirii completelor de judecată în PIGD; 

 Imposibilitatea vizualizării pe portalul instanțelor de judecată a unor 

hotărîri/încheieri publicate în PIGD; 

 Identificarea a 2 dosare diferite care au același număr electronic (număr 

unic); 

 Înregistrări audio salvate pe serverul local al instanței dificil de accesat, 

durata timpului de așteptare fiind de pînă la 15-20 de minute; 

 Efectuarea eronată a repartizării repetate de mai multe ori (din neatenția 

persoanei responsabile); 

 Imposibilitatea vizualizării dosarului în PIGD; 

 Imposibilitatea înregistrării dosarelor în PIGD din cauza deconectării de 

la rețeaua ”internet”, 

 Imposibilitatea înregistrării dosarelor în PIGD din cauza lipsei energiei 

electrice; 

 Etc. 

 

Totodată, potrivit hotărîrii CSM cu privire la autorizarea unor modificări în 

PIGD, nr.1046/34 din 23 decembrie 2014, CTS a fost autorizat a modifica rolurile 

utilizatorilor PIGD, în baza scrisorilor oficiale parvenite de la DAJ și/sau CSM. 
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  Astfel, în perioada primului semestru al anului 2015, avînd la bază temeiul 

expus supra, în adresa DAJ au parvenit  21 de demersuri privind: 

 Eliminarea din PIGD a unor utilizatori; 

 Setarea în PIGD a unor utilizatori noi; 

 Modificarea rolului utilizatorului în PIGD; 

 Rectificarea numelui unor utilizatori în PIGD; 

 

Suplimentar, au fost recepționate zilnic demersuri scrise cît și telefonice privind 

acordarea de suport consultativ în scopul efectuării corecte a unor operațiuni/setări 

în PIGD de către angajații instanțelor, cît și în scopul modalității de corectare pe 

interior pe măsura posibilităților, a erorilor de program admise de unii angajați. 

În cazul tuturor apelurilor s-a oferit asistență consultativă pînă a se reuși cu 

eforturi comune soluționarea problemelor raportate. 

O categorie aparte de demersuri constituie solicitările ce vizează mentenanța 

tehnologiilor și echipamentelor instanțelor de judecată, cît și crearea parolelor de 

acces pentru unii utilizatori. Majoritatea demersurilor de genul respectiv au fost 

expediate  direct către CTS, însă o bună parte din acestea au parvenit și în adresa 

DAJ, fiind coordonată cu CTS soluționarea acestora. 

Exceptînd demersurile parvenite de la instanțele de judecată, DAJ a mai 

recepționat și cîteva demersuri din partea mass-media, a unor avocați, a unor 

participanți la proces, a altor instituții publice privind solicitarea de informații 

despre modalitatea de repartizare a unor dosare în PIGD. 

În total, în perioada de referință au fost examinate 463 de demersuri în 

privința PIGD din care 394 au fost admise, iar 55 au fost respinse. Menționăm că 

alte 14 demersuri vizează prezentarea unor informații privind PIGD. La toate 14 s-

a oferit răspuns în scris. 

În cazul majorității demersurilor respinse temeiul constă în posibilitatea 

remedierii erorii raportate pe interior de către instanțe. Astfel, s-a oferit suport 

consultativ angajaților instanțelor pentru înlăturarea erorilor admise. 

Din numărul total de demersuri respinse, în 3 cazuri au apărut suspiciuni de 

manipulare a programului, înaintîndu-se sesizări în adresa Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Analizînd erorile de program raportate de către instanțe, după sursa de 

generare, acestea s-ar clasifica în 3 categorii: 

 Erori tehnice 

 Erori umane 

 Incidente cauzate de necesitățile de infrastructură 
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Menționăm că în perioada primelor 6 luni ale anului 2015 au predominat 

erorile umane.  Luînd în considerație aspectul volitiv, acest tip de erori, la rîndul 

lor pot fi categorisite în erori umane intenționate și erori umane cauzate din 

neglijență. 

 Erorile umane au generat 348 de demersuri adresate către DAJ, demersuri în 

care se indică în calitate de justificare volumul mare de muncă și/sau neatenția 

angajaților din instanțe cu rol de utilizatori în PIGD. 

Totuși, în procesul examinării demersurilor respective s-a constatat că, în 

mare parte, erorile umane sunt cauzate din motivul nefamiliarizării personalului 

instanțelor cu rol de utilizator în PIGD, cu modul de utilizare corectă a PIGD, cît și 

cu reglementările normative din acest domeniu.  

Menționăm că în acest context, în adresa instanțelor judecătorești a fost 

remis Ghidul utilizatorului PIGD, încă în anul 2014, iar funcționarii din instanțe 

atribuțiile cărora țin nemijlocit de utilizarea PIGD au fost instruiți în  domeniul dat. 

În cîteva cazuri președinții instanțelor au aplicat sancțiuni disciplinare. 

În acest sens, cu suportul USAID ROLISP, se preconizează pentru semestrul 

II al anului 2015 organizarea unor cursuri de instruire suplimentare privind modul 

de utilizare a PIGD. 

În ceea ce privește erorile tehnice, asemenea deficiențe au fost raportate în 

78 de demersuri parvenite de la instanțele judecătorești, 35 dintre care vizează 

versiunea 4.0 a PIGD și  respectiv 43 versiunea 4.1 a PIGD. 

În privința erorilor tehnice identificate în perioada testării versiunii 4.1 a 

PIGD, ne-am expus mai sus. 

Referitor la erorile tehnice identificate în versiunea 4.0, în mare parte, s-au 

raportat următoarele: 

 Imposibilitatea vizualizării dosarului în PIGD; 

 Dosare care rămîn cu statut ”înregistrat” după efectuarea operațiunii de 

repartizare în PIGD; 

 Imposibilitatea vizualizării pe portalul instanțelor de judecată a unor 

hotărîri/încheieri publicate în PIGD. 

 

  Toate demersurile de genul respectiv au fost admise, fiind operate 

modificările ce se impun în program și soluționată problema raportată. 

Incidentele cauzate de necesitățile de infrastructură se notifică direct către 

CTS, demersurile sau apelurile telefonice înregistrate în acest sens, nefiind de 

fiecare dată coordonate cu DAJ. Totuși, unele incidente au fost raportate și în 

adresa DAJ, de exemplu: 

 Imposibilitatea înregistrării dosarelor în PIGD din cauza deconectării de 

la rețeaua ”internet”; 
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 Imposibilitatea înregistrării dosarelor în PIGD din cauza lipsei energiei 

electrice. 

 

Un  alt aspect problematic actualmente este imposibilitatea tehnică a setăriii 

procentajului de repartizare a dosarelor în PIGD pentru judecătorii de instrucție, în 

volum de 50% din dosarele penale, contravenționale, civile distribuite judecătorilor 

de drept comun, fapt prevăzut expres în art. 8
1
 a hotărîrii CSM nr. 110/5 din 

05.02.2013. 

Opțiunea respectivă este setată în versiunea 4.1 supusă testării în cele două 

instanțe pilot și urmează a fi disponibilă pentru toate instanțele o dată cu instalarea 

versiunii noi. 

 Finalmente, menționăm că, în perioada de referință, s-a constatat faptul că 

instanțele judecătorești promovează practici neuniforme în privința soluționării 

unor aspecte problematice care au tangență cu Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor. 

 Una din cauzele soluțiilor neuniforme este lipsa normelor legale care să 

reglementeze expres toate aspectele procedurale în privința PIGD și opțiunile 

legale  pentru soluționarea incidentelor care apar. 

Reieșind din cele expuse, ne propunem pentru semestrul II al anului 2015 să 

colaborăm cu toate autoritățile implicate în scopul modificării, completării 

prevederilor legale ce reglementează modul de repartizare a dosarelor în PIGD 

pentru asigurarea atît a uniformizării practicilor de utilizare a programului, cît și a 

practicilor de soluționare a incidentelor. 

În calitate de obiectiv pe termen lung ne propunem monitorizarea lunară a 

modului de înregistrare, repartizare a dosarelor în PIGD, modului de constituire a 

completelor de judecată în PIGD, etc, precum și formarea unor echipe mobile care 

să se deplaseze în instanțele care înregistrează cele mai multe incidente pentru 

acordarea de suport consultativ în scopul utilizării corecte a programului și 

prevenirii unor eventuale deficiențe pe viitor. 
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Anexă 
Solicitări de modificare în PIGD, ianuarie-iunie 2015 

Nr. de ordine Denumirea instanței/autorității Nr. de solicitări  

1. Curtea Supremă de Justiție 3 

2. CA Chișinău 58 

3. CA Cahul 7 

4. CA Comrat 9 

5. CA Bălți 15 

6. Botanica 30 

7. Centru/Grigoriopol 29 

8. Buiucani 5 

9. Ciocana 6 

10. Rîşcani 20 

11. Bălţi 10 

12. Bender 8 

13. Anenii Noi 21 

14. Basarabeasca 5 

15. Briceni 8 

16. Cahul 8 

17. Cantemir 4 

18. Călăraşi 6 

19. Căuşeni 12 

20. Ciadîr-Lunga 2 

21. Cimişlia 7 

22. Comrat 6 

23. Criuleni 10 

24. Donduşeni 4 

25. Drochia 14 

26. Dubăsari 11 

27. Edineţ 9 

28. Făleşti 8 

29. Floreşti 3 

30. Glodeni 2 

31. Hînceşti 6 

32. Ialoveni 5 

33. Leova 9 

34. Nisporeni 17 

35. Ocniţa 4 

36. Orhei 4 

37. Rezina/Rîbniţa 5 

38. Rîşcani Nord 7 

39. Sîngerei 5 

40. Soroca 14 

41. Străşeni 3 

42. Şoldăneşti 4 

43. Ştefan Vodă/Slobozia 6 

44. Taraclia 6 

45. Telenești 9 

46. Ungheni 2 

47. Vulcăneşti 2 

48. Comercială 1 

49. Militară 3 

50. Alte autorități 11 

Total  463 
 


