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Judecătorie europeană la Hîncești 

Instanța de judecată din Hîncești este un model de judecătorie care corespunde, 

întru totul, standardelor europene. În urmă cu cinci ani, clădirea în care se află 

judecătoria era într-o stare deplorabilă. De condiții europene, nici vorbă.  În 2009, 

autoritățile raionale au demarat lucrările de reconstrucție a sediului. Astăzi, acesta 

arată exact ca o judecătorie dintr-un oraș european chiar de la intrare. 

 

Președintele Judecătoriei Hîncești, Mihail MACAR: ”A fost foarte dificil să 

convingem autoritățile că instanța necesită reparații de urgență. Într-un final, cu 

suportul Uniunii Europene, am reușit să punem la dispoziția cetățenilor o instanță de 

judecată modernă, dotată cu tehnică performantă, dar și servicii de calitate la cel mai 

înalt nivel.” 

Exact cum ne sugerează practica europeană, fiecare magistrat are sala lui de 

judecată și un birou unde se retrage pentru deliberare. Sălile de ședințe au acces 

separat, pentru a exclude la maxim posibilitatea ca judecătorul să se întâlnească cu 

justițiabilii, care ar putea influența decizia magistratului. 

La judecătoria din Hîncești sunt 5 săli de judecată. În fiecare dintre ele 

mobilierul este modern, iar cuștile din fier, destinate inculpaților, lipsesc. În locul lor 
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au fost instalate separeuri speciale, destinate învinuiților în timpul procesului de 

judecată. S-a recurs la această practică pentru a respecta principiul prezumției de 

nevinovăție a inculpatului, principiul de bază și pentru instanțele de judecată 

europene. Până în prezent, cuștile metalice au fost înlocuite în aproximativ 11 

instanțe. 

Conform standardelor europene, clădirea dispune de 3 spaţii special amenjate 

pentru izolarea şi deţinerea persoanelor aflate în stare de arest, din momentul  

escortării acestora în instanţa de judecată, până la  începerea şedinţei propriu-zise. 

 

Mai mult, fiecare sală de judecată este dotată cu echipament tehnic performant, 

care permite înregistrarea audio a tuturor ședințelor de judecată. Astfel, cetățeanul are 

mai multă încredere în magistrat că acesta va face dreptate. Prin înregistrarea audio a 

ședințelor, s-a reușit responsabilizarea judecătorilor. Aceștia au un comportament 

adecvat, nu-și mai permit să ridice vocea la cetățean, să fie ironici sau agresivi. 
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De asemenea, clădirea instanței este dotată cu un grup sanitar şi o încăpere 

spaţioasă pentru amplasarea colaboratorilor de poliţie. 

 

 

Un element novator, dar și foarte important pentru securitate este înregistrarea  

on-line a tuturor persoanelor care vin la judecătorie. Mai mult, accesul în birourile 

magistraților este strict interzis. Astfel, se respectă principiul imparțialității 

judecătorului. 
 

Pentru a respecta principiul transparenței, în holul instanței, este amplasat un 

monitor prin intermediul căruia e posibil de a vizualiza agenda ședințelor de judecată 

pentru fiecare magistrat. Un alt element important este că ședințele nu mai pot fi 

amânate din cauza unor factori tehnici, deoarece instanța este dotată cu generator 

electric.         
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Tot pentru confortul cetățenilor, în holul instituției, a fost amplasat un panou 

informativ. Pe acesta, oamenii pot găsi date despre dosarele care urmează a fi 

examinate sau alte informații de interes public. 
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Dacă e să ținem cont de alte practici europene, atunci putem menționa că 

instanța de judecată din Hîncești dispune de o cameră de audiere a minorilor. Aceasta 

este amenajată în strictă conformitate cu standardele europene în acest domeniu. 

Camera este amenajată confortabil, cu jucării pentru copii, cărți etc. În asemenea 

condiții, se încearcă evitarea disconfortului psihologic al minorului în procesul de 

audiere.   

 

 

Conducerea instanței de judecată din Hîncești nu se oprește aici. În viitorul 

apropiat sunt preconizate alte investiții în modernizarea instituției. Acestea vor viza 

modernizarea arhivei și amenajarea unei biblioteci interne. 

”Condițiile din instanță nu au fost create doar pentru noi, magistrații, așa cum se 

vorbește. În primul rând, cetățenii beneficiază de o justiție transparentă, echitabilă, 

profesionistă. Numai prin înregistrarea audio a ședințelor de judecată, prin 

repartizarea aleatorie a dosarelor putem convinge cetățenii să aibă încredere în 

justiție. Acum, la Judecătoria Hîncești supremația legii stă în capul mesei”, a 

mărturisit judecătoarea Angela BOSTAN, care activează în instanța din Hîncești. 

Și justițiabilii sunt mulțumiți de schimbarea radicală la care a fost supusă 

instanța de judecată din raion. Ei recunosc că sistemul judecătoresc are nevoie de 
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schimbări, iar aceste schimbări trebuie începute de la omul simplu și calitatea 

serviciilor oferite. 

”Câțiva ani în urmă, când am venit la judecată, m-am speriat. Nu se înțelegea 

unde este sala de judecată, holurile erau pline de oameni nemulțumiți, care strigau, se 

certau. Astăzi, lucrurile sunt cu totul altfel. Am venit la judecătorie și m-am simțit 

european. Ne bucurăm că în raion avem o judecătorie modernă, exact ca în Europa, 

care este ca un exemplu pentru toată țara. Sper ca reformele în domeniu să continue”, 

a menționat un justițiabil. 

Până în prezent, au fost reparate mai mult de jumătate din instanțele de 

judecată din țară.  

Lucrările de renovare sau construcția de noi instanțe de judecată fac parte din 

acțiunile prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016. Majoritatea acțiunilor sunt implementate cu suportul financiar al Uniunii 

Europene. 


