
Curtea de Apel Bălți 

I. Transparență și 
accesibilitate prin 

îmbunătățirea comunicării 
publice 



Organizarea meselor rotunde cu 
participarea actorilor implicați în 
procesul de înfăptuire a justiției 
             Procurorii și Președinții Judecătoriilor din circumscripția Curții de Apel Bălți 

 
 
 
 
 
 
Președintele Uniunii Avocaților din RM și 
Decanul Baroului Bălți 
 



Crearea Centrului de 
comunicare 
• Centrul de comunicare este primul birou la intrarea în 

instanță, astfel justițiabilii sunt consultați imediat; 

• Informație accesibilă instantaneu justițiabililor. Aici pot 

primi informații privind cauzele pendinte și alt ajutor cu 

respectarea principiului imparțialității instanței 

judecătorești și  protecției datelor cu caracter personal; 

• Diminuarea sarcinii altor servicii;  

• Reducerea la minimum a comunicării justițiabililor cu 

alți angajați ai instanței. 

 

 



Centrul de comunicare CA Bălți  



 
În holul instanței justițiabilii au 
acces la: 

 
•    Broșuri cu informații relevante privind 

activitatea instanței; 
 

• Broșuri cu informații relevante privind 
executarea hotărârilor judecătorești; 

• Broșurile se găsesc și pe pagina web a 
instanței https://cab.instante.justice.md/ro/content/ghiduri-pentru-justi%C8%9Biabili; 

•  Cartea de vizită a instanței cu datele de 
contact și datele bancare;  
 

• WiFi pentru vizitatori (acces liber la portalul 
instanței, legislație, etc). 
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                 Broșuri  

 

 

 

Carte de vizită 

 

 

 

 

 



Curtea de Apel Bălți 

II. Utilizarea instrumentelor 
PIGD în procesul de 

monitorizare și evaluare a 
activității angajaților instanței 



 
Completarea manuală în Rubrica ”Audit – Acțiuni” a 
circulației dosarului în cadrul instanței, ce permite 
administrației instanței aflarea instantanee unde/la 
cine se află la moment dosarul și respectarea 
termenilor stabiliți de lege pentru redactarea sau 
întocmirea actelor procesuale. 





Rubrica ”Registrul sesiunilor”  permite de a verifica:  

• 1) plasarea rezultatelor ședințelor de judecată;  

• 2) câte procese-verbale au fost întocmite; 

• 3) procentul de utilizare a SRS ”Femida”/reportofon în raport 
cu ședințele unde s-a întocmit proces-verbal;  

• 3) câte ședințe de judecată s-au desfășurat de facto; 

• 4) în câte ședințe a fost utilizat sistemul de videoconferințe; 

• 5) în câte ședințe a participat interpretul sau pedagogul; 





Raportul ”Informație privind publicarea actelor 
judecătorești” permit verificarea: 

1) Publicarea în termen a hotărârilor/încheierilor 
judecătorești; 

2) Numărul de încheieri și hotărâri judecătorești 
redactate (aici urmează de ținut cont și de faptul 
dacă se publică și dispozitivele hotărârilor). 





”Registrul dosarelor fără rezultate” permite verificarea 
plasării rezultatului examinării dosarului încheiat. 

 



Utilizarea rubricilor menționate 
mai sus permit, ca în maximum 5 
minute, administrația instanței să 
verifice zilnic respectarea 
obligațiilor angajaților privind 
plasarea informației în PIGD. 



Îndeplinirea de către utilizatorul curier a obligațiilor 
acestuia în PIGD permit: 

1) Calcularea numărului de citații expediate; 

2) Calcularea numărului de citații expediate cu aviz 
de recepție; 

3) Calcularea numărului de citații returnate. 

Informație care la fel se utilizează în procesul de 
evaluare a grefierilor și Serviciului expediție. 





Informația privind activitatea fiecărui 
judecător este plasată trimestrial pe Panoul 
de informații (accesibil doar angajaților 
instanței) 


