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PREZENTARE INSTANȚĂ 

În anul 2003 a fost efectuată reforma sistemului judecătoresc din Republica 

Moldova. Prin Legile № 1471-XV din 21.11.2002 şi  № 191-XV din 08.05.2003 

au fost introduse modificări şi completări, ce au reglementat principiile 

organizaţionale de funcţionare a sistemului judecătoresc din Republica 

Moldova. În legătură cu aceste schimbări sistemul instanţelor de judecată din 

12.06.2003 a fost reorganizat din nivelul patru în nivelul trei. În rezultatul 

acestei reforme Tribunalul Comrat a fost reorganizat în Curtea de Apel Comrat. 

Curtea de Apel Comrat este amplasată în municipiul Comrat și activează din 

iunie 2003. Din circumscripția Curții  de  Apel Comrat fac  parte  2  judecătorii: 

judecătoria Comrat sediul central, sediul  Ceadîr-Lunga și sediul Vulcăneşti, 

precum și judecătoria Cimișlia sediul central, sediul Basarabeasca, sediul Leova. 

Primul președinte al Curții de Apel Comrat a fost judecătorul Lazareva E. P. În 

perioada activităţii Doamnei Elenei Lazareva au fost efectuate reconstrucții și 

reparație capitală a edificiului Curții de Apel Comrat. Interiorul și exteriorul 

clădirii au fost renovate capital şi au fost date în exploatare în anul 2010. 

Clădirea Curții de Apel Comrat are o suprafață de 583,3 m² și 2 etaje.  La primul 

etaj al clădirii au fost plasate două săli ale ședințelor de judecată, camera de 

detenție provizorie, sala de conferințe și cancelaria. 

 



În anul 2013 în Curtea de Apel Comrat în vederea sporirii eficienței și 

transparenței procedurii de judecată: a fost amenajată camera pentru audierea 

minorilor (art. 110
1 
CPP al RM); a fost amenajat biroul în care participanţii la 

proces fac cunoştinţă cu materialele dosarului; a fost procurat amplificator liniar 

a modului feedback conform Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor 

participanţi la procesul penal nr. 105 din 16.05.2008; a fost procurat echipament 

pentru înregistrări video în ordinea art. 18 CPC al RM; în sălile ședințelor de 

judecată în locul grilelor metalice au fost instalate construcții din termostat cu  

sticlă antiglonț. 

În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile birourilor 

sunt plasate indicatoare pentru facilitarea accesibilității în clădire a 

justițiabililor. Conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 16/1 

din 16 ianuarie 2018 în cadrul Curții de Apel Comrat  a fost realizat Proiectul cu 

privire la Planul de acțiuni privind implementarea cadrului internațional de 

excelență judecătorească. În cadrul realizării sarcinilor generale incluse în Planul 

de acțiuni a fost creat Biroul pentru traducători și interpreți, care a fost dotat cu 

echipamentul necesar. 

Curtea de Apel Comrat, conform schemei de încadrare, dispune de 7 posturi de 

judecător și activează efectiv 7 judecători. 

Numărul total de angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 40 de persoane. 

Repartizarea cauzelor la Curtea de Apel Comrat se efectuează în conformitate cu 

cerințele prevăzute de art. 6
1
 Legii RM privind organizarea judecătorească. 

Toți judecători și angajații Curții de Apel Comrat utilizează Programul Integrat 

de Gestionare a Dosarelor (PIGD). La moment dat se utilizează versiunea 5.0 a 

PIGD. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind înregistrarea audio a 

ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 338/13 din 12.04.2013, 

în cele două săli de judecată în timpul examinării cauzelor se efectuează 

înregistrarea audio. 



Hotărârile, emise de către judecătorii Curții de Apel Comrat sunt publicate pe 

pagina Web în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la publicarea 

hotărârilor judecătorești pe pagina Web, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 658/30 

din 10.10.2017. 

Curtea de Apel Comrat – exemplu de bune practici 

Cu suportul Programului USAID pentru Justiție Transparentă, un nou Modul de 

Raportare Statistică Electronică (MRSE), a fost cu succes pilotat în perioada 

ianuarie – mai 2020, în cadrul Curții de Apel Comrat. În rezultatul pilotării, 

MRSE a fost perfecționat și a fost pus în aplicare în cadrul tuturor instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova. Astfel, dacă până nu demult, întocmirea 

rapoartelor statistice s-a făcut doar pe suport de hârtie și era un proces anevoios, 

care necesita foarte mult timp și resurse considerabile, odată cu implementarea 

MRSE, generarea rapoartelor statistice complexe a devenit un proces 

automatizat și rapid. 

Rezultatele pilotării au fost prezentate la 29 mai 2020, în cadrul unei ședințe 

online, convocate de către reprezentanții Programului USAID pentru Justiție 

Transparentă, cu participarea responsabililor din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii (CSM), a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

(AAIJ) și a instanțelor-pilot. Părțile beneficiare au apreciat utilitatea raportării 

statistice electronice și au susținut implementarea acesteia la nivelul întregului 

sistem judecătoresc, concomitent cu excluderea raportărilor pe suport de hârtie.  



 

Până în prezent, cu implicarea Curții de Apel Comrat și celorlalte instanțe-pilot, 

au fost testate și implementate peste 111 tipuri de rapoarte statistice pentru 

judecătorii și curțile de apel. MRSE permite instanțelor de judecată să genereze 

online date statistice complexe în baza informațiilor conținute în PIGD. În 

același timp, MRSE oferă CSM și AAIJ posibilitatea să monitorizeze și să 

evalueze periodic performanța instanțelor judecătorești.  

 

Noul mecanism de raportare oferă flexibilitatea creării mai multor categorii de 

rapoarte statistice cu caracter general și specific, planificate și la cerere. MRSE 

pune la dispoziția angajaților instanței filtre de căutare specifice, informația 

necesară fiind disponibilă în baza mai multor criterii, ca de exemplu indicele și 



categoria dosarelor, denumirea instanței sau numele judecătorului și altele. În 

același timp, funcționalitățile avansate ale MRSE permit generarea rapoartelor 

statistice pentru orice perioadă selectată de către utilizator. 

Valentina Diacenco, șef al secretariatului, și-a început activitatea în cadrul Curții 

de Apel Comrat în anul 2006, iar din 2010, a devenit responsabilă de asigurarea 

întocmirii rapoartelor statistice.  

 

Potrivit reprezentantei instanței, în toți acești ani, perioadele de raportare se 

asociau mereu cu numeroase documente, fișe de evidență statistică și ore în șir 

de lucru pentru a întocmi toate rapoartele pe suport de hârtie. Acum, însă, 

datorită unui nou modul statistic electronic din Programul Integrat de Gestionare 

a Dosarelor, dezvoltat pentru instanțele judecătorești din Republica Moldova, 

doamna Diacenco și alți angajați ai instanțelor, pot genera rapoarte statistice 

despre performanța instanțelor cu doar câteva click-uri. „Grație noului modul de 

raportare statistică electronică, nu mai trebuie să pierdem zile și chiar 

săptămâni pentru introducerea manuală a datelor statistice complexe. Acum, 

orice raport, indiferent de complexitate, poate fi generat doar prin selectarea 

anumitor criterii de căutare”, a menționat doamna Diacenco. 

 



Pentru doamna Diacenco beneficiile utilizării modulului statistic au fost 

evidente: „Noul modul de raportare statistică electronică oferă, de asemenea, 

posibilitatea generării rapoartelor pentru orice perioadă selectată. Prin 

urmare, noul modul ne va ajuta să ne concentrăm mai mult pe analiza 

statisticilor generate, în loc să investim mult timp în generalizarea  rapoartelor 

statistice lungi și complexe.” 

 

 



La data de 8 iulie 2020 doamna Valentina Diacenco fiind intervievată de 

colaboratorii Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a remarcat că: 

 „Procesul de colectare a datelor statistice după implementarea și pilotarea în 

instanță a noului modul de Raportare Statistică Electronică a devenit mai ușor 

și mai rapid, iar colaboratorii responsabili de generalizarea dărilor de seamă 

referitor la noile actualizări au reacționat pozitiv. Cât despre funcționalitatea 

de generare automată a Rapoartelor Statistice Electronice consider că, este una 

foarte accesibilă, careva deficienţe la întocmirea Rapoartelor Statistice 

Electronice după noul mod nu au existat. Consider că, celelalte instanţe de 

judecată noile tendințe ce ţin de raportarea statistică le vor primi pozitiv și cu 

ușurință. Atât timp cât colaboratorii instanței introduc corect și complet 

informația careva dificultăți nu v-or exista la generalizarea Rapoartelor.” 

 

Reamintim că, potrivit art. 54 din Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 cu privire la 

organizarea judecătorească ”Instanţele judecătoreşti prezintă Consiliului 

Superior al Magistraturii şi Agenției de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești informaţii statistice referitoare la cauzele examinate în materie 

civilă, comercială, de contencios administrativ, contravenţională şi penală, în 

modul stabilit de instanţe”.  



Cu suportul Programului Pentru Justiție Transparentă, funcționalitățile de 

raportare statistică conținute în Sistemul Informațional Judiciar au fost 

îmbunătățite, fiind incorporate în formă electronică, toate rapoartele statistice ce 

reflectă evidența ținută de instanțele judecătorești pe suport de hârtie.    

Pe această cale, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești aduce 

mulțumiri colectivului Curții de Apel Comrat pentru curaj, interes,  implicare 

activă și muncă asiduă în procesul de exploatare experimentală a statisticii 

electronice! 

 


