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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 șaptesprezecelea
raport de monitorizare a repartizării aleatorii a dosarelor, care cuprinde perioada 1-30 aprilie 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 1-30 aprilie 2015:
•
•
•
•

96.17% din totalul dosarelor parvenite au fost supuse repartizării automatizate aleatorii o dată,
3.35% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de două ori,
0.33% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de 3 ori,
0.15% din dosare au fost supuse repartizării automatizate aleatorii de 4 sau mai multe ori.

Deși datele despre distribuirea aleatorie per general sunt pozitive, datele extrase din PIGD pentru perioda de
referință arată totuși o rată înalta de utilizare a opțiunilor de blocare a judecătorilor și salvare a judecătorilor
drept incompatibili (comparativ cu judecători activi) în unele instanțe de judecată. Judecătorii blocați și cei
marcați drept incompatibili au fost astfel excluși din procesul de repartizare aleatorie a cauzelor.
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. Judecători blocați de la repartizare
Nr.

1
2
3
4
5
6

Instanța judecătorească

Judecătoria Rîșcani, mun.
Chişinău
Judecătoria Buiucani, mun.
Chişinău
Judecătoria Centru, mun.
Chişinău
Judecătoria Botanica, mun.
Chişinău
Judecătoria Edineț
Judecătoria Sîngerei

Total judecători
activi în aprilie 2015

Acțiuni de blocare
a judecătorilor

Utilizator PIGD
care a efectuat
acțiunea

20

331

Manager PIGD

23

307

Dorin Dulghieru

25

13

Manager PIGD

19

10

Manager PIGD

5
4

6
4

Manager PIGD
Manager PIGD
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Tabel nr. 2. Judecători salvați drept incompatibili

Nr.

1

Instanța judecătorească

Curtea de Apel Chișinău

Total
judecători
activi în
aprilie 2015

47

2

Curtea Supremă de Justiție

30

3

Judecătoria Rîşcani, mun.
Chişinău
20

4

Curtea de Apel Bălți
23

Acțiuni de utilizare a opțiunii „Judecători incompatibili”, înregistrate în PIGD
Total acțiuni de
Utilizatori PIGD care au efectuat
Total judecători
utilizare a opțiunii
acțiunea/ nr acțiuni salvate
considerați
incompatibili
• Pomogaibog Irina – 89
• Reuleţ Ruslana – 73
• Şumleanschi Irina - 59
• Rusu Mariana – 57
• Calalb Lilia – 41
334
1066
• Pantea Nadejda – 6
• Danu Adriana – 4
• Şaptefraţi Ilie – 3
• Joltoianu Irina – 1
• Saratean Dumitru – 1
• Bradu Tatiana – 26
• Marian Diana – 21
• Sîrbu Ala – 19
• Belîi Ana – 16
110
603
• Şişcovschi Marina - 15
• Mîrzenco Tatiana – 11
• Fărîmă Olga – 1
• Martînenco Valentina – 1
• Ceban Tatiana – 108
• Robu Cristina – 15
139
332
• Manager PIGD – 8
(vedeți nota 1 mai jos)
• Litvinenco Liliana – 5
• Stanciu Cristina - 3
• Zaharcu Inga - 37
• Roşca Mihaela – 22
102
434
• Simionica Oxana – 14
• Solcan Natalia – 13
• Cucuruzac Carolina – 9
3

Nr.

Instanța judecătorească

5

Judecătoria Centru, mun.
Chişinău

Total
judecători
activi în
aprilie 2015

25

6

Judecătoria Cantemir

7

Judecătoria Buiucani, mun.
Chişinău

4

23

Acțiuni de utilizare a opțiunii „Judecători incompatibili”, înregistrate în PIGD
Total acțiuni de
Utilizatori PIGD care au efectuat
Total judecători
utilizare a opțiunii
acțiunea/ nr acțiuni salvate
considerați
incompatibili
• Snatinschi Natalia – 5
• Ababii Iulia – 1
• Clapco Rodica – 1
• Tuceac Natalia – 30
• Ghidrigan Irina – 14
57
292
• Burlacu Viorica – 5
• Croitor Diana – 6
• Manager – 2
• Nisterenco Svetlana – 87
105
132
• Valico Ioana - 18
• Lada Lilia – 36
• Ohrim Agafia – 11
56
149
• Bordian Liudmila – 6
• Şvera Natalia - 3
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Nota 1: Conform datelor din PIGD prezentate în tabelul Excel anexat la Raport, la Judecătoria Rîșcani, mun.
Chișinău, din numărul total de 139 acțiuni utilizate a opțiunii ”Judecători incompatibili”, 54 de acțiuni au
formatul: ”A fost modificat câmpul: [Judecători incompatibili]. Lista: Nici un judecător”, ceea ce indică că
în 54 de dosare acțiunile de utilizare a opțiunii ”Judecători incompatibili” au fost șterse din PIGD de către
utilizatorii PIGD, și anume: Ceban Tatiana – 52 acțiuni; Manager PIGD – 1 acțiune, Stanciu Cristina – 1
acțiune.
Judecători blocați
În urma analizei datelor privind acțiunile de blocare a judecătorilor salvate în PIGD, informație reprezentată
pentru fiecare instanță judecătorească în tabelul Excel anexat la acest Raport 1, a fost constatat faptul că
judecătorii din instanțele Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău și
Judecătoria Centru, mun. Chișinău au fost blocați de mai multe ori. Tabelul nr. 3 de mai jos prezintă lista
instanțelor judecătorești, lista judecătorilor și numărul de acțiuni de blocare salvate pentru fiecare judecător.
Totodată, s-a constatat că datele privind blocarea au fost șterse din PIGD în meniul
”Administrare”/”Judecători blocați de la repartizare”.
Tabel nr. 3

Instanța judecătorească / Nume, prenume judecător / Nr. acțiuni de blocare
Judecătoria Râșcani,
Judecătoria Buiucani,
Judecătoria Centru,
mun. Chișinău
mun. Chișinău
mun. Chișinău

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Numărul total de acțiuni de
blocare a judecătorilor – 331

Mîţu Gheorghe Ion (blocat de 23
ori),
Holeviţcaia Liudmila (blocat de 22
ori),
Melniciuc Oleg (blocat de 22 ori),
Bîrnaz Ghenadie (blocat de 19 ori),
Arabadji Nina (blocat de 18 ori),
Băbălău Denis (blocat de 18 ori),
Barbacaru Igor Vasile (blocat de 18
ori),
Bleşceaga Stella (blocat de 18 ori),
Clevadî Natalia (blocat de 18 ori),
Gîrleanu Violeta Fiodor (blocat de
18 ori),
Iorgov Steliana (blocat de 18 ori),
Jomiru-Niculiță Veronica (blocat de
18 ori),
Miron Aliona (blocat de 18 ori),
Papuha Serghei (blocat de 18 ori),
Potîngă Iurie (blocat de 18 ori),
Ursu Ludmila (blocat de 18 ori),
Vîrlan Cornelia (blocat de 18 ori),
Cazacu Grigorii (blocat de 3 ori),
Ciumac Vitalii (blocat de 3 ori),
Guzun Corneliu Gheorghe (blocat
de 3 ori),
Galben Anatolie (blocat de 2 ori),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numărul total de acțiuni de
blocare a judecătorilor – 307

Murguleţ Mihail (blocat de 20
ori),
Cernei Olga (blocat de 18 ori),
Cojocaru Olga (blocat de 18 ori),
Pruteanu Liuba (blocat de 18
ori),
Ursachi Corina (blocat de 18
ori),
Boico Victor (blocat de 17 ori),
Danilov Aliona (blocat de 17 ori),
Dulghieru Dorin (blocat de 17
ori),
Parfeni Oxana (blocat de 17 ori),
Plămădeală Ghenadii (blocat de
17 ori),
Gîrbu Silvia (blocat de 16 ori),
Lazari Serghei (blocat de 16 ori),
Muruianu Maria (blocat de 16
ori),
Chisiliţa Violeta (blocat de 15
ori),
Muntean Vasilisa (blocat de 15
ori),
Cojocari Elena (blocat de 12 ori),
Morozan Ion (blocat de 12 ori),
Moscalciuc Galina (blocat de 10
ori),
Negru Alexandru (blocat de 10

•
•
•
•
•
•
•
•

Numărul total de acțiuni de
blocare a judecătorilor – 13

Patrașcu Natalia Ion (blocat de 3
ori),
Veștiman Inga Mihail (blocat de 2
ori),
Chistol Djeta Ion (blocat de 2 ori),
Mazur Nadejda (blocat de 2 ori),
Ţurcan Ion Mihail (blocat de 1 ori),
Costin Nicolae Vasile (blocat de 1
ori),
Vișcu Svetlana Victor (blocat de 1
ori),
Bularu Sergiu David (blocat de 1
ori),

SURSA: tabelul Excel anexat la Raport. Judecători blocați de la repartizare.
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Instanța judecătorească / Nume, prenume judecător / Nr. acțiuni de blocare
Judecătoria Râșcani,
Judecătoria Buiucani,
Judecătoria Centru,
mun. Chișinău
mun. Chișinău
mun. Chișinău
•
•
•
•

ori),
Hadîrca Victoria (blocat de 5
ori),
Pavliuc Ghenadie (blocat de 1
ori),
Rațoi Victor (blocat de 1 ori),
Simciuc Natalia (blocat de 1 ori),

În tabelul Excel anexat la acest Raport în cîteva instanțe judecătorești, precum Judecătoria Botanica, mun.
Chișinău, Judecătoria Edineț și Judecătoria Sângerei acțiunile de blocare a judecătorilor salvate în PIGD
sunt însoțite de motivele de blocare a judecătorilor, vezi Tabelul nr 4.
Tabel nr. 4

•
•
•
•
•

Instanța judecătorească / Nume, prenume judecător / Nr. acțiuni de blocare
Judecătoria Botanica,
Judecătoria Edineț
Judecătoria Sângerei
mun. Chișinău
Numărul total de acțiuni de
Numărul total de acțiuni de
Numărul total de acțiuni de
blocare a judecătorilor – 10
blocare a judecătorilor – 6
blocare a judecătorilor – 4
Ţurcanu Radu (blocat de 4 ori),
Damaschin Constantin (blocat de 3
ori),
Braga Angela (blocat de 1 ori),
Buhnaci Virgiliu (blocat de 1 ori),
Gafton Luiza (blocat de 1 ori),

•
•
•

Banarescu Nina (blocat de 2 ori),
Psenita Eugeniu (blocat de 2 ori),
Bîrsan Ghenadie (blocat de 2
ori),

•
•

Mironov Vitalii (blocat de 3 ori),
Popescu Ion Iustin (blocat de 1 ori),

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 – 30 aprilie 2015, au fost constatate următoarele 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
2

Curtea Supremă de Justiție
Curtea de Apel Bălți
Judecătoria Centru, mun. Chișinău
Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
Judecătoria Dondușeni
Curtea de Apel Chișinău
Judecătoria Botanica, mun. Chișinău
Judecătoria Strășeni

– 80 dosare;
– 39 dosare;
– 39 dosare;
– 33 dosare;
– 29 dosare;
– 28 dosare;
– 24 dosare;
– 14 dosare;

SURSA: tabelul Excel anexat la Raport. Examinat de același judecător/complet.
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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 – 30 aprilie 2015 au fost realizate acțiuni de modificare a
utilizatorilor PIGD ”Judecători” în următoarele instanțe judecătorești 3:
Judecătoria Comrat – 28 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.

•

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. Modificare de rol pentru Judecător.
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