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În contextul realizării Planului de acţiuni al Agenţiei de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti (AAIJ) pentru anul 2020, în luna decembrie 2020 a fost efectuat sondajul de opinie în 

cadrul judecătoriilor și curților de apel, angajații instanțelor fiind solicitați să răspundă la mai multe 

întrebări ce vizează serviciile prestate de operatorul tehnic al sistemului ÎS “Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică”(STISC) şi setarea aplicaţiilor soft, echipamentelor IT utilizate în 

instanţe, de către STISC.  

Menționăm că obiectivul general urmărit la elaborarea chestionarelor a fost monitorizarea  

serviciilor prestate de STISC, în baza contractului încheiat anual cu Agenţia de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti şi evaluarea calităţii acestora în scopul revizuirii, completării obligaţiilor 

contractuale, îmbunătăţirii serviciilor pentru anul următor. 

Obiectivul special reprezintă evaluarea situaţiei sistemului informaţional al instanţelor pentru 

identificarea deficienţelor de funcţionalitate, insuficienţei de echipament, în scopul identificării unor 

soluţii cu eforturi comune. 

În acest context, a fost diseminat un model de chestionar anonim ce urma a fi completat on-line 

de oricare doritor dintre angajaţii instanţelor. 

Pentru marja de apreciere s-a stabilit calificativul “foarte rău”, “rău”, “satisfăcător”, “bine” și  

“foarte bine”. 

Chestionarul de evaluare conține 10 întrebări și cîte un cîmp pentru comentarii deschise la 

fiecare întrebare, în cazul în care respondenţii au ales să încercuiască” foarte rău ”, “ rău ” sau “ 

satisfăcător ”. 

 Chestionarele a fost distribuite fiecărei instanţe de judecată şi completate în mod individual în 

format electronic (google-forms) prin bifarea răspunsurilor care reflectă opinia personală a 

respondentului. 

Chestionarul nu a conţinut variante de răspuns prin care să se acorde calificativ ”neutru”, sau 

“nu ştiu” în condiţiile în care s-a acordat spaţiu pentru comentarii la fiecare întrebare, iar unii 

respondenţi care nu au încercuit un răspuns s-au expus la comentarii că nu se pot expune din anumite 

motive. 

Modelul chestionarului propus instanțelor de judecată poate fi vizualizat mai jos. 

 

Gradul de mulțumire al utilizatorilor PIGD 5.0,  sistemului de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată FEMIDA şi a echipamentului destinat desfăşurării Videoconferinţelor. 

Solicităm respectuos să rezervați cîteva minute pentru completarea acestui chestionar. 

Răspunsurile dvs. vor ajuta Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești să evaluieze și să 

îmbunătățească serviciile. 

A se încercui răspunsul corespunzător conform calificativului ”foarte rău”, ;,”rău”,    

”satisfăcător”,  ”bine” sau  ”foarte bine”. 

Dacă ați încercuit ”foarte rău”, ;,”rău”, sau ”satisfăcător”, lăsați un comentariu în privința 

motivelor, cauzelor care au generat asemenea apreciere și eventual soluții pentru remedierea situației. 

Comentarii în privința impresiei generale despre calitatea serviciilor prestate de către STISC 

și/sau sugestii de îmbunătățire a acestora se pot lăsa la sfîrșitul chestionarului. 

 

Cum apreciați: 

1. Evaluarea serviciilor acordate de STISC. 

o Foarte rău 

o Rău 
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o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

2. Cum apreciați funcționalitatea produselor soft și a rețelelor digitale instalate în instanța 

Dvs; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

3. Funcționalitatea și timpul de soluționarea a deficienţelor tehnice din PIGD 5.0; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

4. Funcționalitatea echipamentului/ sistemului de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată FEMIDA; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

5. Funcționalitatea echipamentului/ sistemului destinat desfășurării Videoconferințelor; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

6. Ajustarea, modificarea produselor soft instalate în conformitate cu necesitățile instanței; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 
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Comentarii 

_____________________________________________________________ 

7. Funcționalitatea sistemelor antivirus; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte Bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

8. Calitatea lucrărilor de profilaxie. 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

9. Soluționarea cererilor privind prelungirea semnăturilor electronice și receptivitatea 

STISC-ului la problemele apărute în procesul de activitate a instanţelor; 

o Foarte rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

10. Monitorizarea și menținerea tehnică a serviciilor de internet. 

o Foarte Rău 

o Rău 

o Satisfăcător 

o Bine 

o Foarte bine 

Comentarii 

_____________________________________________________________ 

 

Vă mulțumim pentru colaborare! 

 

Răspunsurile colectate au fost introduse în formulare electronice de tip “google-forms”, care 

permit curăţarea şi analiza datelor cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Excel. 

Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 295 respondenți din 11 instanțe judecătorești, dintre 

care 3 curţi de apel şi 8 judecătorii. Menționăm că eșantionul inițial preconizat viza toate cele 19  

instanțe judecătorești, însă s-au expus doar 11. 

Funcţiile respondenţilor nu au fost specificate, chestionarele fiind anonime. 
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Au fost luate în consideraţie toate răspunsurile recepţionate, chiar dacă acestea conţineau 

acelaşi calificativ la toate întrebările. 

În urma verificării şi filtrării datelor toate chestionarele au fost validate pentru analiză. 

 

I. Evaluarea serviciilor acordate de STISC. 

Menţionăm că 249 respondenţi, ceea ce constituie aproximativ 85%, evaluează serviciile 

acordate de STISC cu calificativele “bine” şi “foarte bine”, 40 de respondenţi au acordat calificativul   

“ satisfăcător ”, 2 - calificativul “rău”, 4 - au marcat calificativul “foarte rău”. 

Situaţia în %  se prezintă în diagrama prezentată în figura 1. 

 

 
Figura 1 

 

 Chestionarul completat solicită comentarii doar în cazul în care se apreciază întrebarea cu nota 

“foarte rău”, “rău” sau “satisfăcător”. Din cei 46 de respondenţi care au dat aprecieri cu calificativul 

“foarte rău”, “rău” sau “satisfăcător”, 33 au comentat, ceea ce constituie  11 % , din totalul 

respondenţilor la această întrebare (a se vedea figura 2).  

Instanțele judecătorești au lăsat sugestii precum că lucrările de profilaxie ar trebui să fie 

desfășurate mai frecvent decît odată în an; la solicitările instanțelor colaboratorii STISC ar trebui să 

ofere o soluție sau răspuns într-un termen proxim. Au fost raportate unele probleme ce țin de 

înregistrarea audio a ședințelor de judecată, logarea în sistem și termenul prea scurt de valabilitate a 

semnăturilor electronice. 

Totodată, au fost înserate și aprecieri de genul ”bine”, ”mulțumit”, ”bravo”, ”specialiștii sunt 

profesioniști”. 

Diagrama din figura 2 reflectă procentajul respondenţilor care au lăsat comentarii comparativ 

cu cei care nu s-au expus. 
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Figura 2 

 

II. Cum apreciați funcţionalitatea produselor soft şi a reţelelor digitale instalate în instanţa 

Dvs.  

Menţionăm că 244 respondenţi, ceea ce constituie aproximativ 83%, apreciază nivelul 

funcţionării softurilor instalate cu calificativele “bine” şi “foarte bine”, 45 de respondenţi au acordat 

calificativul “ satisfăcător ”, 5 - calificativul “rău”, 1 - a marcat calificativul “foarte rău”. 

Ponderea nivelului de satisfacție pe acest segment se prezintă în diagrama prezentată în figura 

3. 

 

 
Figura 3 

 

Menţionăm că chestionarul completat solicită comentarii doar în cazul în care se apreciază 

întrebarea cu nota “foarte rău”, “rău” sau “satisfăcător”. Din cei 51 de respondenţi care au dat aprecieri 
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cu calificativul “foarte rău”, “rău” sau “satisfăcător”, 19 au comentat, ceea ce constituie  6 % , din 

totalul respondenţilor la întrebare (a se vedea figura 4).  

Instanțele judecătorești au lăsat comentarii precum că tehnica de calcul ar fi învechită sau nu 

este suficient de performantă pentru a face față multitasking-ului (noilor versiuni). În unele instanțe 

rețelele digitale funcționează lent sau sunt suprasolicitate; se întîmpină dificultăți de logare în sistem.  

Totodată, au fost înserate și aprecieri de genul ”bine”, ”mulțumiți”. 

Diagrama din figura 4 reflectă procentajul respondenţilor care au lăsat comentarii comparativ 

cu cei care nu s-au expus. 

 

 
Figura 4 

 

III. Procedura de soluționare a erorilor tehnice din PIGD. 

Menţionăm că 214 respondenţi au apreciat funcționalitatea și procedura de soluționare a 

erorilor tehnice din PIGD cu calificativele “bine” şi “foarte bine”, ceea ce constituie  aproximativ 72 % 

din totalul respondenţilor participanţi la sondaj. 70 de respondenţi au acordat calificativul 

“satisfăcător”, 6  au acordat calificativul “rău”, 5 - calificativul “foarte rău”. 

Diagrama de mai jos reflectă situaţia descrisă. 
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Figura 5 

 

Din cei aproximativ 81 de respondenţi care sunt mai puţin mulţumiţi de procedura de 

soluţionare a demersurilor de corectare a erorilor în PIGD, 23 au lăsat comentarii raportînd că nu de 

fiecare dată sunt informați despre actualizările și funcționalitățile noi întroduse în sistem. Instantele au 

scos în evidență necesitatea organizării mai multor seminare on-line referitor la modul de utilizare 

corectă a opțiunilor sistemului. 

 

Unele instanțe au indicat și aprecieri  ”bine”, ”mulțumit”, ”specialiștii sunt receptivi”. 

 

Procentajul expunerilor se poate vizualiza în diagrama ce urmează. 

 

     
Figura 6 
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IV. Funcționalitatea echipamentului / sistemului de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată FEMIDA.  

Menţionăm că 232 respondenţi (aproximativ 79% din respondenţi) au apreciat funcționalitatea 

echipamentului / sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată FEMIDA calificativul “bine” 

şi “foarte bine”.  

Au apreciat cu calificativul “foarte rău” 6 respondenţi, 3 - cu calificativul “rău”, 54 – cu 

calificativul “satisfăcător”. Astfel, mai puţin mulţumiţi constituie aproximativ 21 % din totalul 

respondenţilor participanţi la sondaj. 

 
Figura 7 

Din 63 de respondenţi care consideră că echipamentul / sistemul de înregistrare audio a 

ședințelor de judecată FEMIDA funcţionează la un nivel mai scăzut, 28 au lăsat comentarii raportînd 

în privința calității sunetului înregistrării audio a ședințelor de judecată care ar face ecou, sugerînd  

dotarea cu echipament a mai multor săli de judecată. 

Diagrama din figura 8 reflectă procentajul respondenţilor care au lăsat comentarii comparativ 

cu cei care nu s-au expus. 

 

 

 



10 

Figura 8 

 

V. Funcționalitatea echipamentului/ sistemului destinat desfășurării Videoconferințelor. 

Menţionăm că 220 respondenţi (aproximativ 75% din respondenţi) au apreciat funcționalitatea 

echipamentului/ sistemului destinat desfășurării Videoconferințelor  cu calificativul “bine” şi “foarte 

bine”.  

  Au apreciat cu calificativul “foarte rău” 4 respondenţi, 10 - cu calificativul “rău”, 61 – cu 

calificativul “satisfăcător”. Astfel, mai puţin mulţumiţi constituie aproximativ 25 % din totalul 

respondenţilor participanţi la sondaj. 

 

 
Figura 9 

 

La această întrebare 30 respondenți au lăsat comentarii. Instanțele s-au expus în privința unor 

aspecte tehnice care necesită a fi coordonate cu insttituțiile penitenciare pentru a îmbunătăți calitatea 

conexiunilor. Totodată, s-a sugerat dotarea mai multor săli de judecată cu echipamente de 

videoconferință pentru a face față cererilor din penitenciare. 

În același context, s-a înaintat o propunere de organizare / efectuare a  unei verificări la nivelul 

instanțelor și instituțiilor penitenciare pentru a se stabili eventuale probleme de conexiune și 

recomanda modul de soluționare a acestora. 

Procentajul expunerilor se poate vizualiza în diagrama ce urmează. 
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Figura 10 

 

VI. Ajustarea, modificarea produselor soft instalate în conformitate cu necesităţile 

instanţei. 

Menţionăm că 246 respondenţi (aproximativ 83% din respondenţi) au apreciat lucrările de 

ajustare a produselor soft cu calificativul “bine” şi “foarte bine”.  

  Au apreciat cu calificativul “foarte rău” 2 respondenţi, 2 - cu calificativul “rău”, 45 – cu 

calificativul “satisfăcător”. Astfel, mai puţin mulţumiţi constituie aproximativ 17 % din totalul 

respondenţilor participanţi la sondaj. 

 
Figura 11 

 

În acest context, 14 respondenți au lăsat comentarii sugerînd înlocuirea echipamentul SRS 

Femida cu o versiune mai performantă sau ajustarea vitezei de rulare a soft-ului MEDIA SERVER și a 

vitezei de pornire a SRS Femida; reconfigurarea tehnicii de calcul (calculatoarelor), instalîndu-se 

programme mai noi și mai performante.  
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Procentajul expunerilor se poate vizualiza în diagrama ce urmează. 

 

 
Figura 12 

 

VII. Funcţionalitatea sistemelor antivirus  

Menţionăm că 251 de respondenţi au apreciat sistemele antivirus cu note de “bine” şi “foarte 

bine”, ceea ce constituie aproximativ 85 de % din totalul participanţilor la sondaj.  

Referitor la întrebarea indicată 8 respondenţi – au marcat calificativul “foarte rău”, 8 – 

calificativul “rău”, 28 – calificativul “satisfăcător”.  

 

 
Figura 13 
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La acest compartiment 14 respondenți au lăsat comentarii raportînd probleme ce țin de 

funcționalitatea sistemelor antivirus. Unii utilizatori din cadrul instanțelor judecătorești s-au expus 

împotriva instalării sistemelor antivirus. 

   Comentarii de mulţumire/satifacție vizavi de cele 2100 sisteme antivirus instalate au fost lăsate 

de 8 respondenţi. Pentru detalii în privinţa procentajului respondenţilor care au lăsat comentarii, poate 

fi analizată diagrama de mai jos. 

 

 
Figura 14 

 

VIII. Calitatea lucrărilor de profilaxie  

  Aproximativ, 82% din participanţii la sondaj reprezintă respondenţii care au marcat 

calificativul “bine” şi “foarte bine” ce ţine de calitatea şi frecvenţa lucrărilor de profilaxie.  

La această întrebare, 48 respondenţi au marcat calificativul ”satisfăcător”, 6 respondenţi - 

calificativul “rău”, 1 a apreciat cu calificativul “foarte rău”.  

În total, mai puţin mulţumiţi de lucrările de profilaxie, prestate de către Servicul Tehnologia 

Informaţiei şi Securitate Cibernetică, sunt aproximativ 18% din participanţii la sondaj.  
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Figura 15 

 

La acest subiect mai mulți respondenți au lăsat sugestii ca lucrările de profilaxie să fie 

desfășurate mai frecvent decît odată în an. 

 

 Diagrama din figura 16 reflectă procentajul celor care au lăsat comentarii. 

 

 
Figura 16 

 

IX.  Soluționarea cererilor privind prelungirea semnăturilor electronice și receptivitatea 

STISC-ului la problemele apărute în procesul de activitate a instanţelor. 

Menţionăm că cei satisfăcuţi de procedura în cauză sumează aproximativ 90% din participanţii 

la sondaj, iar mai puţin mulţumiţi constituie aproximativ 10 %.  
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Figura 17 

 

Din 29 de respondenţi care consideră că soluționarea cererilor privind prelungirea semnăturilor 

electronice și receptivitatea STISC-ului la problemele apărute urmează a fi îmbunătăţită, 14 au lăsat 

sugestii ca termenul de valabilitate a semnăturilor electronice să fie prelungit și timpul de așteptare a 

prelungirii valabilității semnăturii electronice să fie mai scurt. 

 

Rata procentuală a celor care s-au expus la întrebarea 6 se prezintă în diagrama din figura 18. 

 
Figura 18 

 

X. Monitorizarea şi menţinerea tehnică a serviciilor de internet. 

Menţionăm că au apreciat cu calificativ de “bine” şi “foarte bine”, 265 respondenţi, ceea ce 

constituie aproximativ 90% din participanţi.  

La întrebare 1 respondent a apreciat cu calificativul “foarte rău”, 2 –  calificativul “rău”, 27 – 

calificativul “satisfăcător”.  



16 

 
Figura 19 

 

La acest subiect, 11 respondenți au lăsat comentarii, raportînd probleme precum că dispare 

uneori conexiunea la rețeaua internet, iar administratorii de rețea au blocat sau au restricționat accesul 

la mai multe pagini web care sunt necesare în activitatea instanțelor. Unele instanțe au comunicat că 

colaboratorii STISC sunt receptivi și remediază deficiențele de sistem în termen proxim. 

 

Reflectarea procentuală a comentariilor respondenţilor la sondaj poate fi vizualizată mai jos. 

 

 
Figura 20 
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IX.  Concluzii  

În general utilizatorii PIGD, SRS Femida și videoconferinței sunt mulțumiți de calitatea serviciilor 

prestate de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică calificativul mediu al răspunsurilor 

oferite la toate întrebările fiind ”bine”.  

O bună parte din comentariile înserate de respondenții mai puțin mulțumiți au fost generate de limitările 

organizatorice (de deplasare) cauzate de perioada pandemică, or prima profilaxie planificată în anul 2020 nu s-a 

putut realiza din cauza perioadei stării de urgență declarate la nivel național, profilaxia implicînd deplasarea la 

fața locului a specialiștilor STISC. 

Totodată, menționăm că comentariile înserate în chestionare vor ajuta Agenția de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești să evalueze și să îmbunătățească activitatea proprie şi serviciile contractate, ținînd cont 

de obiecțiile şi sugestiile prezentate de instanțele de judecată.  

În același context, AAIJ își propune să ajusteze contractul anual încheiat cu ÎS ” Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică”, în scopul îmbunătățirii aspectelor ce țin de asigurarea constantă a 

funcționalității, mentenanței, precum și a securității sistemului informațional judiciar, echipamentelor și 

infrastructurii informaționale din instanțele judecătorești din Republica Moldova, prin prestarea serviciilor de 

întreținere și deservire tehnică a echipamentului din sistemului informațional judiciar, a platformei unice de 

hostare a paginilor web, a echipamentului de înregistrare audio, video, asigurarea securității transmiterii 

informațiilor în cadrul sistemului.  

Totodată, AAIJ în colaborare cu STISC precum şi după caz cu dezvoltătorul (compania care asigura 

mentenanţa sistemului), urmează să întreprindă măsurile de rigoare pentru a rezolva în măsura posibilităţilor 

problemele raportate de respondenţii la sondaj.  


