• Prin Legea din 21.11.2002 cu nr. 1471-XV de
modificare a Constituției a fost reorganizat
sistemul judecătoresc al Republicii Moldova,
tribunalele fiind substituite de curțile de apel.
• Curtea de Apel Chișinău cu sediul la str. Teilor 4
mun. Chișinău își începe activitatea la 12 iunie
2003 conform modificărilor din 8 mai 2003 a
Legii
nr.414-XIII
privind
organizarea
judecătorească.
• Curtea de Apel Chișinău este cea mai mare
instanță de apel din țară, având în
circumscripția sa opt judecătorii și examinează
în jur de 90% de dosare din numărul total de
cauze examinate de curțile de apel.

În cadrul Curții de Apel Chișinău activează 57 de judecători, specializați în Colegiul civil, comercial, de
contencios administrativ și Colegiul penal, care examinează cauzele în ordine de apel și recurs, precum și
cauzele în prima instanță conform competenței date prin lege.
Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Curții de Apel Chișinău este asigurată de Președinte numit
în funcție prin decretul Președintelui Republicii Moldova.
Actualmente, funcția de Președinte al Curții de Apel Chișinău este asigurată de către Domnul Vladislav
Clima, care și-a propus promovarea unor politici îndreptate spre ridicarea nivelului de satisfacție a justițiabililor
privind activitatea instanței, a sistemului judecătoresc, precum și ridicarea nivelului de calitate a actului de
justiție.
Un prim pas întru realizarea acestor obiective a fost
semnarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Curtea
de Apel București din România și Curtea de Apel Chișinău
din Republica Moldova, în scopul îmbunătățirii dispozițiilor
legale din cele două state care privesc domenii de interes
comun și pentru perfecționarea standardelor privind
respectarea și consolidarea principiilor integrității și
responsabilității în activitățile care contribuie la asigurarea
securității juridice, protocolul poate fi accesat la link-ul.
https://cac.instante.justice.md/sites/cac.instante.justice.
md/files/document/Protocol%20de%20colaborare.pdf

În anul 2021 a fost semnat acordul de colaborare între Curtea de Apel Chișinău și
Universitatea Tehnică din Moldova întru realizarea obiectivelor propuse de către Curtea de
Apel Chișinău privind instalarea rețelelor Wireless și internet Wi-Fi, amenajarea zonelor
publice cu acces la internet gratuit în sediul instanței, precum și amenajarea pe teritoriul
adiacent unui parc cu bănci solare și acces gratuit la Wi-Fi.
Actualmente justițiabilii beneficiază de acces gratuit și nelimitat la Wi-Fi în zonele
publice din interiorul și exteriorul clădirii, precum și în sălile de judecată.
Întru sporirea efectivă a actului de justiţie prin îmbunătăţirea calităţii motivării
actelor judecătoreşti finale şi de dispoziţie emise în special de judecătorii şi curţile de
apel, Curtea de Apel Chișinău în comun cu Asociația Judecătorilor din Moldova au
elaborat și promovat proiectul de lege privind modificările din Codul de procedură
penală, Codul de procedură civilă și Codul administrativ privind termenii de redactare a
actului judecătoresc.
Proiectul de lege a fost acceptat și votat în lectură finală, prin Legea nr. 13 din
12.02.2021 au fost operate modificările în Codul de procedură penală, Codul de
procedură civilă și Codul administrativ privind extinderea termenilor de redactare a
actelor judecătorești. Aceste modificări legislative, permit judecătorilor combinarea
timpului necesar util pentru redactarea unei hotărâri motivată și analizată sub toate
aspectele, cu studierea altor dosare, legislaţiei, jurisprudenţei, doctrinei, organizarea şi
pregătirea ședințelor de judecată, inclusiv cu examinarea eficientă şi în termeni
rezonabili a cauzelor.

Repetitio est mater studiorum
Având în vederea faptul că calitatea actului de justiție depinde inclusiv de nivelul de profesionalism
adaptat corespunzător condițiilor de modificare a legislației, jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile
Omului, jurisprudenței Curții Constituționale, etc., este indispensabilă necesitatea instruirii continuă a
colaboratorilor instanței, de aceea, o altă bună practică implementată la nivel de instanță este implicarea activă a
colaboratorii Curții de Apel Chișinău la seminarele de instruire organizate de Institutul Național al Justiției.
Concomitent la nivelul instanței au fost a organizate mai multe întruniri în contextul reformei justiției. În
calitate de formatori au fost invitați:
• Domnul Fală Nicolae, care a petrecut mai multe seminare cu tematica:
Aplicabilitatea Codului administrativ
(seminarele au avut loc la data de 16, 23, 30 octombrie 2020 și au fost petrecute cu judecători, asistenți judiciari,
grefieri și colaboratorii cancelariei)
• Domnul Clima Igor, care a petrecut seminare cu tematica:
Aplicabilitatea art.186/1 CPC – excepția de tardivitate,
Aplicabilitatea art. 276/2-276/4 CPC – Procedura în cazul cererilor cu valoare redusă,
Discuții asupra îmbunătățirilor aduse sistemului judiciar în baza noilor modificări ale Codului civil și Codului de
procedură civilă
(seminarul a avut loc la data de 02.11.2020 cu grefierii, asistenții judiciarii, specialiștii Secției civile din cadrul
Direcției evidentă şi documentare procesuală și Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii
judiciare și relații publice, etc.).

La data de 01.04.2019 a intrat în vigoare Codul
administrativ al Republicii Moldova.
Noul Cod Administrativ a adus cu sine o novație în
sistemul legislativ național deoarece au fost introduse un șir de
concepte noi (act real, efect în exterior, dreptul discreționar,
acțiunea declarativă) preluate din practica europeană și
legislația germană, pentru interpretarea cărora era inerentă
necesitatea organizării unor cursuri de inițiere în acest domeniu
de aceea, Curtea de Apel în colaborare cu Fundația Germană
pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), a organizat
mai multe cicluri de Ateliere de lucru on-line cu reprezentanți
ai sistemului judecătoresc german, la care au participat și
reprezentanți ai Curții Sperme de Justiție, reprezentanți ai
Curților de Apel din țară, reprezentanți din cadrul judecătoriilor
de prima instanță precum și autorul proiectului Codului
Administrativ, Domnul Fală Nicolae.
Atelierele de lucru au avut succes atât în partea inițierii
cu acest nou domeniu cît și în partea schimbului de opinii ce
vizează practica judiciară europeană în această materie.

Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească
– un pas spre modernizarea instanțelor judecătorești
La începutul anului 2018, Curțile de Apel din Republica
Moldova și-au luat angajamentul de a-și spori performanța.
Pentru aceasta, Curțile de Apel au adoptat Cadrul Internațional
de Excelență Judecătorească (CIEJ), prevederile căruia sunt
implementate în multe țări. Odată cu implementarea CIEJ,
susținută de Programul USAID pentru Justiție Transparentă,
Curțile de Apel din Republica Moldova urmează să devină mai
eficiente, confortabile și prietenoase atât pentru proprii angajați,
cât și pentru justițiabili.
Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească a
fost pilotat cu succes în Curtea de Apel Chișinău. În urma
pilotării, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul
privind implementarea bunelor practici de excelenţă în
instanţele judecătorești din Republica Moldova.

Suprafața totală a clădirii Curții de Apel Chișinău o constituie aproximativ 9, 214 m.p., dintre care suprafața
administrativă pentru amplasarea a 138 de birouri de serviciu o constituie aproximativ 3,000 m.p., iar suprafața
totală a sălilor de judecată (14 săli de judecată) constituie aproximativ 1,100 m.p. precum și o sală de conferință de
aproximativ 200 persoane. La etajul I și II sunt amplasate sălile de judecată, etajul 3, 4 și 5 este bloc administrativ
unde sunt amplasate birourile administrației instanței, birourile judecătorilor și birourile angajaților.
Curtea de Apel Chișinău dispune de 8 săli de judecată pentru cauze civile, comerciale și de contencios
administrativ precum și 6 săli de judecată pentru cauze penale care sunt dotate cu cele mai moderne tehnologii și
pot asigura desfășurarea ședințelor de judecată, inclusiv și prin videoconferință.
Toate ședințele de judecată se înregistrează audio, iar, în scopul respectării principiului prezumției
nevinovăției, boxele pentru deținerea persoanelor arestate în ședința de judecată sunt conforme standardelor
europene.
Conform standardelor europene, clădirea dispune de bloc special amenajat pentru izolarea şi deținerea
persoanelor aflate în stare de arest, din momentul escortării acestora în instanța de judecată, până la începerea
ședinței propriu-zise.
Exact cum ne sugerează practica europeană, fiecare complet de judecată are sala lui de judecată, iar fiecare
sală de judecată are camera separată de deliberare dotată cu calculator, imprimantă. Sălile de ședințe au acces
separat pentru justițiabili și acces separat pentru judecători, pentru a exclude la maxim posibilitatea ca judecătorul să
se întâlnească cu justițiabilii.
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.

Sală de ședință de judecată pe dosare penale

Sală de ședințe de judecată pe dosare civile, comerciale
și de contencios administrativ

Holul instanței dispune de spațiu de așteptare
dotat cu internet gratuit prin sistem Wi-Fi.

Pentru siguranța angajaților instanței
și a justițiabililor, intrarea în sediul
instanței are loc exclusiv și prin
intermediul detectorului de metale.

Holul instanței dispune de garderobă pentru
păstrarea lucrurilor personale și/sau haine.

Terminal de plată care fac comodă
achitarea anumitor plăți, inclusiv și a
taxei de stat aferentă cererilor de apel.

Monitor la care justiţiabilii pot vizualiza
informația privind ședințele de judecată

Panou informativ pe care sunt
plasate informaţii despre cauzele
care se examinează, programul de
lucru al instanţei, inclusiv al
persoanelor responsabile de
relaţiile cu publicul şi massmedia,
regulile
de
conduită
ale
justiţiabililor şi altor persoane în
instanța judecătorească, orarul de
audienţă al cetăţenilor, precum şi
alte informaţii de interes public,
care ghidează persoanele în
cadrul curții de apel.

O altă bună practică, care fundamentează
activitatea Curții de Apel Chișinău, este analiza
necesităților și percepțiilor justițiabililor, prin
crearea unui sistem de feed-back bazat pe
colectarea,
sistematizarea
nemulțumirilor
acestora. Cu acest scop, în sediul instanței sunt
amplasate boxe special amenajate, în care
justițiabilii în mod confidențial pot adresa sesizări
administrației instanței în cazul unor acțiuni
nedemne admise de colaboratorii instanței.
Sesizările depuse sunt analizate săptămânal de
către administrația instanței
și se dispune
examinarea lor în modul prevăzut de lege.

Securitatea în sediul Curții de Apel Chișinău:

- Curtea de Apel Chișinău dispune de pază
care asigură organizarea și asigurarea pazei
fizice a bunurilor materiale precum și a
securității participanților la proces și a
angajaților instanței;
- Curtea de Apel Chișinău dispune de sistem
de protecție anti-incendiu;
- Accesul în sediul instanței este permis doar
prin intermediul detectorului de metale, ceea
asigură interzicerea accesului cetățenilor ce
au asupra sa arme de foc și/sau reci.

- În cadrul Curții de Apel Chișinău sunt
instalate camere de supraveghere
video.
- Camere de supraveghere nocturnă
amplasate în exterior de supraveghere
în perimetru adiacent curții și de
supraveghere în perimetrul exterior al
instanței.
- Camere de supraveghere amplasate
în interior în holurile instanței și sălile
de ședință;

Accesul persoanelor cu dezabilități locomotorii
în blocul nou și cel vechi al Curții de Apel Chișinău
este asigurat prin intermediul rampelor de acces și
barelor de suport instalate chiar la intrarea în
clădire.
Dispozitivele
instalate
permit
accesul
persoanelor cu handicap (în particular persoanelor
care utilizează scaun cu rotile) în sediul instituției
noastre, inclusiv și accesul în sălile de judecată.
La fel, sediul instanței dispune de ascensor, ce
poate fi utilizat de
persoane
cu dezabilități
locomotorii, pentru deplasarea lor la etajul II al
instituției, unde se desfășoară ședințele de judecată
privind dosarele în materia civilă.
Menționăm că la Curtea de Apel Chișinău,
ședințele de judecată se desfășoară doar la etajul I și
II al clădirii.
Concomitent, la etajul I și II al clădirii, este
amenajat câte un bloc sanitar destinat persoanelor
cu dezabilități.

Curtea de Apel Chișinău dispune de o sală
separată destinată avocaților și părților
participante la proces, dotată cu echipament
tehnic necesar și acces la internet, în care
aceștia pot studia dosare sau pot utiliza acest
spațiu pentru alte activități aferent proceselor
de judecată aflate pe rolul Curții.

Cantina din incinta Curții de Apel Chișinău permite accesul
atât al colaboratorilor instanței cît și al justițiabililor. Pentru
a exclude la maxim posibilitatea ca angajații instanței să se
întâlnească cu justițiabilii, cantina a fost dotată cu 2 săli
separate, una pentru justițiabili, alta pentru personal.

O altă bună practică este faptul că, Curtea de Apel
Chișinău dispune de o sală de conferințe spațioasă,
modernă, utilată cu echipament de proiectare a
imaginii, mobilier nou și echipament tehnic
performant, pentru aproximativ 200 de persoane.

În anul 2021 la
etajul 3, pe lîngă
biroul Președintelui
instanței, a mai fost
amenajată o sală de
protocol,
pentru
evenimente
de
format mai mic.

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.
Holurile
și
coridoarele
blocului
administrativ
sunt
amenajate
conform
standardelor, bine iluminate și spațioase.

Întru asigurarea dreptului la acces la justiţie şi la un proces
echitabil, Curtea de Apel Chişinău, dispune de încăperi/celule
special amenajate pentru persoanele aflate sub arest, pentru a fi
deţinute temporar, pe perioada escortării lor pentru participare
în şedinţele de judecată.

Încăperile/celule respective sunt amplasate la etajul 1 în blocul
principal, unde sunt amplasate alăturat şi sălile de şedinţe.
Blocul de încăperi, pentru deținere temporară a persoanelor
arestate, a fost amenajat corespunzător atât pe plan al
siguranței cât în plan a condițiilor de deținere și dispun de
scaune pentru deținuți, veceuri, lavoare cu apă, fiind asigurat
acces separat la edificiul instanței.

O bună practică a Curții de Apel Chișinău
este instalarea bustului - Vespasian Erbiceanu, primul
președintele al Curții de Apel din Chișinău, între 15
octombrie 1918 - 22 septembrie 1923, în semn de
recunoștință pentru aportul adus la întemeierea unei
justiţii moderne naţionale, avînd și un rol important
în propagarea ştiinţei juridice, istorice şi sociale
româneşti.

Curtea de Apel Chișinău este o instanță care
este mereu deschisă spre performanțe și
inovare.
Activitatea instanței și politicile promovate
vor fi îndreptate în continuare spre
satisfacția justițiabililor de calitatea serviciilor
prestate cît și de calitatea actului de justiție.
Ne propunem să revenim
în fața publicului cu alte noi practici și/sau
istorii de succes.

