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DISPOZIŢIE
nr. 23
31 mai 2022

mun.Chişinău

privind instituirea Centrului de informare judiciară în cadrul Curţii de
Apel Chişinău
având în vedere hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu
nr.978/39 din 15 decembrie 2015, prin care s-a aprobat şi s-a recomandat
instanţelor judecătoreşti, aplicarea Ghidului privind implementarea bunelor
practici de excelenţă, în instanţele judecătoreşti din Republica Moldova, ţinând
cont de prevederile Legii privind organizarea judecătorească nr. 514 din
06.07.1995,DISPUN:

1. Se instituie Centrul de informare judiciară în cadrul Curţii de Apel
Chişinău.
2. Se dispune amplasarea Centrului dat în cadrul Curţii de Apel Chişinău,
la etajul 1 (bloc nou).
3. Se stabileşte graficul de serviciu al colaboratorilor instanţei, care vor
activa, prin rotaţie, conform anexei n r.l, în intervalul de timp 900 - 1500.
4. Centrul de informare judiciară va avea următoare atribuţii:
- analizează cererile de furnizare a informaţiilor solicitate şi dispune cu
privire la caracterul acestora - fumizabile la cerere sau exceptate de la
liberul acces,
- furnizarea pe loc a informaţiilor (în mod verbal), atunci când acest lucru
este posibil,
- în cazul formulării verbale a solicitării de informaţie, cu un grad de
complexitate înaltă, persoana responsabilă va îndruma solicitantul să
adreseze o cerere în scris Secţiei monitorizare şi relaţii publice (amplasat
la etaj 2, bir. 5, bloc vechi),
- va asigura îndrumarea justiţiabililor cu privire la accesul în instanţă,
direcţionarea către sălile de şedinţă, etc.
5. Toate subdiviziunile instanţei, vor asigura, la caz, furnizarea informaţiei
solicitate de către colaboratorii care vor asigura fucţionarea Centrului de
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informare judiciară, în vederea facilitării acordării accesului la informaţie a
justiţiabililor.
6. Centrul de informare judiciară nu va substitui în sarcini, Secţia
monitorizare şi relaţii publice, din cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare,
monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice, urmând ca toate petiţiile
scrise, actele procedurale să fie transmise spre înregistrare persoanelor
responsabile din cadrul Secţiei monitorizare şi relaţii publice {etaj 2, bir. 5, bloc
vechi).
7. Centrul de informare judiciară nu reprezintă birou de acordare a
asistenţei juridice calificate pentru justiţiabili.
8. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina preşedintelui
interimar al Curţii de Apel Chişinău, şefului Secretariatului şi şefului Direcţiei
evidenţă şi documentare procesuală, şefului Direcţiei generalizare, sistematizare,
monitorizare a practicii judiciare.
9. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa colaboratorilor Curţii de Apel
Chişinău, se publică pe pagina web a instanţei şi se pune în executare începând
cu data emiterii.
/

Preşedintele interimar al
Curţii de Apel Chişinău
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Anatolie Minciuna

