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Scurt istoric asupra activității Curții.  

Curtea de Apel Chișinău și-a început activitatea pe 12 iunie 2003, odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 1471-XV din 21 noiembrie 2002 de modificare a Constituției, 

potrivit căreia, sistemul judecătoresc al Republicii Moldova a fost reorganizat, 

tribunalele fiind substituite de curțile de apel. 

Inițial, Curtea examina cauze în primă instanță, în apel și recurs, având în jurisdicția 

sa 15 instanțe de fond. Odată cu punerea în executare a Legii nr. 76/2016 cu privire 

la reorganizarea instanțelor judecătorești, Curtea are în jurisdicție 8 instanțe de fond. 

În toată istoria sa, Curtea nu a fost însă doar o simplă instanță judecătorească, fie ea 

chiar una din vârful ierarhiei judiciare, ci și gestionarul mecanismului de interpretare 

și aplicare unitară a legii pentru toate instanțele judecătorești din jurisdicția sa pe 

cauzele soluționate în mod irevocabil de Curte, ceea ce a permis nu de puține ori 

asumarea unui rol novator, vizionar, care a constituit probabil una dintre modalitățile 

resincronizării dintre sistemul legislativ și transformările de la nivelul corpului social.  

Încheind această scurtă perspectivă istorică și trecând la procesul de modernizare a 

instanței, trebuie subliniat că istoria instanței nu este doar aceea a unei instituții 

fundamentale a Statului sau a corpului său de judecători, dar mai ales istoria 

cetățenilor care i s-au adresat căutându-și dreptate, a societății pe care este chemată 

să o servească acest serviciu public. Racordarea modului de funcționare a Curții la 

nevoile concrete ale acestora, asigurarea unui serviciu public de calitate au fost 

provocările care se ridicau la momentul înființării Curții și rămân la fel de actuale și 

astăzi. Așa cum legea însăși nu există ca o convenție socială, ci ca urmare a unei 

necesități la nivel social, aceea de dreptate și echilibru, și existența sau reforma unei 

instituții nu sunt chestiuni abstracte, ci elemente rezultând din nevoia cetățenilor de a 

se asigura buna funcționare a acesteia. 

Potrivit Statelor de personal, în cadrul Curții sunt repartizate 57 funcții de judecător, 

dintre care, 44 activează, 2 sunt suspendați, 2 sunt detașați, 9 funcții sunt vacante.  

Conducerea Curții de Apel Chișinău este realizată de către președintele interimar, 

Anatolie Minciuna și vicepreședinții interimari, Iurie Iordan și Ghenadie Mîra.  

În cadrul Curții, judecătorii au fost repartizați în 2 colegii, respectiv Colegiul Penal, 

în cadrul căruia au activat 18 judecători, și Colegiul civil, comercial și de contencios 

administrativ, în cadrul căruia au activat 27 judecători. Chiar dacă pe parcursul anului 

2022, numărul dosarelor noi intrate a crescut și Curtea a activat cu un număr mic de 

judecători, au fost depuse toate eforturile pentru a soluționa litigiile în termeni 

rezonabili. Cei 45 judecători, au fost asistați în procesul de înfăptuire a justiției de 

grefieri și asistenți judiciari, însă, volumul de lucru al angajaților a fost unul exagerat 

de mare, Curtea înregistrând un flux mare de personal. 
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Se cunoaște că justiția constituie factorul echilibrator al raporturilor sociale litigioase, 

dar și apărătoarea supremației legii și a drepturilor celui slab, chiar și în raport cu cel 

puternic. De aceea, rolul nostru de judecători și de cetățeni este să continuăm să ne 

facem datoria, să ne îndeplinim atribuțiile legale, să o facem cu înaltă competență 

profesională, cu dedicație, cu autodisciplină, astfel încât să asigurăm cetățenilor un 

serviciu public cât mai calitativ. 

Vreau să mulțumesc în mod deosebit judecătorilor Curții, asistenților judiciari, 

grefierilor și celorlalte categorii de personal pentru efortul depus în condiții uneori 

foarte dificile și să îi asigur că împreună suntem capabili să depășim orice dificultăți 

pentru a asigura realizarea funcțiunii sociale esențiale a Curții de Apel Chișinău. 

Îmbinând tradiția cu inovația, solemnitatea cu deschiderea spre transparență și spre 

noile tehnologii, efortul susținut și pregătirea profesională continuă cu ingeniozitatea 

și spiritul de echipă, vom continua procesul de modernizare a Curții și de deschidere 

a acesteia către societatea pe care o deservește. 

Președintele interimar al  

Curții de Apel Chișinău 

Anatolie Minciuna 
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Prezentarea Curții de Apel Chișinău 

Curtea de Apel Chișinău în calitate de instanță judecătorească examinează cauze în 

prima instanță, în apel și în recurs.  

În exercitarea funcției de înfăptuire a justiției, ca instanță judecătorească, Curtea este 

organizată în 2 Colegii, cu competențe proprii.  

În cadrul Colegiului penal, prin dispoziția Președintelui Curții au fost constituite 8 

completuri de judecători, dintre care: 4 completuri specializate pentru examinarea 

apelurilor și recursurilor declarate împotriva sentințelor instanțelor de fond; 2 

completuri specializate în materie contravențională și în activitatea judecătorului de 

instrucție; 2 completuri specializate în examinarea cauzelor ce impun asigurarea 

secretului de stat, în cauze penale.  

În cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, prin dispoziția 

Președintelui Curții au fost constituite 11 completuri de judecată, dintre care: 2 

completuri specializate în examinarea acțiunilor în contencios administrativ; 6 

completuri specializate pentru examinarea apelurilor și recursurilor; 1 complet 

specializat în materie de insolvabilitate, reorganizare și lichidare; 1 complet 

specializat în examinarea acțiunilor ce impun asigurarea secretului de stat în cauze de 

contencios administrativ, și 1 complet specializat în examinarea acțiunilor ce impun 

asigurarea secretului de stat în cauze civile. 

Organizarea Curții de Apel Chișinău. 

Colegiul Penal. 

Competența materială a Colegiului penal este reglementată, în termeni generali, de 

dispozițiile art. 37 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 38 Codul de 

procedură penală și art. 394, 395 Codul contravențional. 

Prin dispoziția Președintelui interimar a Curții de Apel Chișinău nr. 45 din 27 

decembrie 2022, în cadrul Colegiului penal au fost constituite 8 completuri de 

judecători, dintre care: 4 completuri specializate pentru examinarea apelurilor și 

recursurilor declarate împotriva sentințelor instanțelor de fond; 2 completuri 

specializate în materie contravențională și în activitatea judecătorului de instrucție; 2 

completuri specializate în examinarea cauzelor ce impun asigurarea secretului de stat, 

în cauze penale.  
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Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ. 

Competența materială a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ este 

reglementată, în termeni generali, de dispozițiile art. 37 din Legea privind organizarea 

judecătorească, art. 46 Codul de procedură civilă și art. 193, 249 Codul administrativ. 

În materie civilă, Curtea examinează în primă instanță cererile privind înapoierea 

copilului în statul reședinței sale obișnuite și cea privind exercitarea dreptului de 

vizitare a copilului, în conformitate cu Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii 

internaționale de copii, întocmită la Haga la 25 octombrie 1980 (competență exclusivă 

a Curții de Apel Chișinău); cererile de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrale 

străine; cauzele privind adopția internațională.  

În materie de contencios administrativ, Curtea examinează în prima instanță acțiunile 

în control normativ, acțiunile în contencios administrativ împotriva hotărârilor 

Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al Procurorilor, actelor 

emise de Banca Națională a Moldovei, acțiunile în contencios administrativ atribuite 

în competența sa prin Codul electoral; acțiunile împotriva actelor de constatare emise 

de Autoritatea Națională de Integritate, precum și alte acțiuni atribuite în competența 

sa prin legi organice. 

În materie de insolvabilitate, lichidare și reorganizare a persoanelor juridice, Curtea 

examinează cererile de recurs declarate împotriva încheierilor instanțelor de fond, 

precum și cererile de apel declarate împotriva hotărârilor instanțelor de 

insolvabilitate. Pentru cauzele în materie de insolvabilitate și reorganizare a 

persoanelor juridice, legiuitorul a stabilit, că acestea se examinează în procedură 

scrisă. 

Managementul instanței. 

Conducerea Curții de Apel Chișinău a fost realizată de președintele interimar, 

Anatolie Minciuna și vicepreședinții interimari, Iurie Iordan și Ghenadie Mîra. O 

parte din competențele de conducere / management a instanței, au fost exercitate de 

Șefa Secretariatului, care s-a ocupat în special de organizarea activității personalului 

instanței, gestionarea mijloacelor financiare alocate instanței, elaborarea planurilor 

strategice de activitate a instanței.  

În vederea realizării direcțiilor de acțiune asumate, printre care aceea de a pune în 

centrul de interes cetățeanul, drepturile și libertățile fundamentale ale acestuia, 

prioritățile actului de conducere au vizat, prin măsurile adoptate în cursul anului 2022, 

calitatea activității profesionale, în sensul asigurării eficienței și transparenței actului 

de justiție, reducerii duratei și simplificării procedurilor judiciare, precum și sporirii 

accesibilității instanței, ca serviciu public. Experiențele anterioare acumulate ca 
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rezultat al situației de risc sanitar, ca urmare a pandemiei COVID-19, a impus 

accelerarea procesului de implementare, dezvoltare și aplicare a proiectelor de 

modernizare a activității, aflate deja în derulare la nivelul instanței, și a impus 

adoptarea de noi măsuri în scopul eficientizării activității, a echilibrării volumului de 

activitate și creșterii calității actului de justiție.  

Gestionarea resurselor umane. 

În anul 2022, deși s-a înregistrat o majorare a volumului de cauze, încărcătura s-a 

menținut ca și în anii precedenți, principala cauză fiind fluctuația de personal. 

În condițiile în care efectul direct se răsfrânge asupra calității actului de justiție, cu 

referire concretă la condițiile de celeritate, gestionarea cât mai eficientă a resurselor 

umane a continuat să constituie o prioritate pentru conducerea instanței. În urma 

analizelor schemelor de personal, în raport cu volumul și încărcătura fiecărei structuri 

din cadrul instanței, având în vedere însă și măsurile de modernizare a activității, s-

au impus măsuri de angajare a unui număr mai mare de asistenți judiciari și grefieri.  

Prin măsurile adoptate, s-a urmărit o echilibrare a schemelor de personal în raport cu 

volumul de activitate al secției/compartimentului, dar și un echilibru al atribuțiilor 

stabilite în sarcina personalului. Deși pe parcursul anului 2022, au fost organizate mai 

multe concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de grefier / asistent 

judiciar, nu s-a reușit completarea statelor de personal, principalele cauze fiind lipsa 

candidaților pentru ocuparea acestor funcții.  

Conducerea Curții s-a preocupat și de analiza circumstanțelor care au generat fluxul 

mare de personal, fiind stabilit, că tinerii specialiști nu sunt cointeresați să activeze în 

cadrul Curții, din motiv că salariul este net inferior salariilor oferite în sectorul privat, 

pe când, volumul de muncă este mai mare decât în sectorul privat.  

Organizarea activității de judecată. 

Pe acest palier, principalele obiective ale conducerii Curții au fost, și pentru anul 

2022, creșterea calității actului de justiție și reducerea duratei procedurilor, cu accent 

pe componenta privind activitatea de redactare a hotărârilor judecătorești. 

Măsurile adoptate pe parcursul anului 2022 au vizat, în principal, organizarea anuală 

a activității de judecată din cadrul Colegiilor: numărul și compunerile completurilor, 

înființarea completurilor specializate la nivelul Colegiilor, parametrii de configurare 

a completurilor și de repartizare aleatorie a cauzelor, practici unitare de lucru cu 

privire la activitatea de repartizare ș.a.; desemnarea membrilor completurilor; 

stabilirea zilelor de ședință pentru completurile formate. 
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Asigurarea unei comunicări publice transparente și eficiente 

Asigurarea transparenței activității judiciare a reprezentat și în anul 2022 o prioritate 

în activitatea Curții de Apel Chișinău. 

În acest sens, una dintre măsurile implementate în anul 2022 a vizat instituirea, 

începând cu data de 1 iunie, a funcției de specialist pentru relații cu mass-media. 

Operaționalizarea acestui compartiment s-a înscris în eforturile conducerii Curții de 

asigurare la cel mai înalt nivel a interacțiunii instanței cu reprezentanții mass-media, 

inclusiv, prin transparentizarea activității. 

Astfel, în vederea asigurării transparenței activității, au fost publicate pe pagina de 

internet actele interne cu relevanță în ceea ce privește anumite aspecte legate de 

activitatea instanței și modalitatea de acces în sediul acesteia. De asemenea, au fost 

publicate sinteze de activitate a Curții, comunicate de presă și reacții la unele știri care 

prezentau interes public sporit.  

Scurtă Prezentare a organigramei Curții. 

Structura organizatorică detaliată a aparatului Curții se regăsește în cuprinsul 

Organigramei. 

Potrivit reglementărilor menționate, aparatul propriu este organizat după cum 

urmează:  

➢ Șeful secretariatului; 

➢ Direcția evidență și documentare procesuală, din a cărei structură fac parte 

următoarele compartimente: Secția civilă și Secția Penală; 

Direcția evidență și documentare procesuală funcționează în subordinea șefului 

secretariatului, este condusă de șeful direcției, șefii de secție, specialiști, stabiliți prin 

Statul de personal. Atribuțiile personalului sunt prevăzute în Statele de personal ale 

Curții de Apel Chișinău și sunt stabilite prin fișa fiecărui post. 

➢ Direcția asistenți judiciari și grefieri, din a cărei structură fac parte următoarele 

compartimente: grefierii și asistenții judiciari; 

Direcția asistenți judiciari și grefieri, funcționează în subordinea Președintelui 

instanței și a șefului secretariatului, fiind condusă de șeful direcției. În cadrul 

Direcției, sunt prevăzute câte 57 locuri pentru funcția de grefier și asistență judiciari, 

sau, în total 114 funcții. Către 31 decembrie 2022, în această direcția activau 91 

persoane, dintre care 47 în funcția de asistent judiciar și 44 în funcția de grefier. 

Atribuțiile personalului acestei Direcției sunt prevăzute în Legea privind organizarea 

judecătorească, Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din 
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instanțele judecătorești, Statele de personal ale Curții de Apel Chișinău și sunt 

stabilite prin fișa fiecărui post. 

➢ Direcția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și 

relații publice, din a cărei structură fac parte: secția monitorizare și relații 

publice, secția civilă, secția penală; 

Direcția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice 

funcționează în subordinea Președintelui și a șefului secretariatului, fiind condusă de 

șeful direcției, șefii de secție, specialiști, stabiliți prin Statul de personal. Atribuțiile 

personalului sunt prevăzute în Statele de personal ale Curții de Apel Chișinău și sunt 

stabilite prin fișa fiecărui post. 

➢ Direcția administrativă, din a cărei structură fac parte următoarele 

compartimente; serviciul tehnologii informaționale, secția financiar-

economică, secția resurse umane, serviciul expediție, serviciul arhivă, secția 

tehnico-materială; 

Direcția administrativă funcționează în subordinea Președintelui și a șefului 

secretariatului, fiind condusă de șeful direcției, șefii de secție, specialiști, stabiliți prin 

Statul de personal. Atribuțiile personalului sunt prevăzute în Statele de personal ale 

Curții de Apel Chișinău și sunt stabilite prin fișa fiecărui post. 

➢ Secția interpreți și traducători. 

Secția interpreți și traducători funcționează în subordinea șefului secretariatului, fiind 

condusă de șeful secției și specialiști, stabiliți prin Statul de personal. Atribuțiile 

personalului sunt prevăzute în Statele de personal ale Curții de Apel Chișinău și sunt 

stabilite prin fișa fiecărui post. 

Relația instanței cu celelalte instituții. 

În plan general, anul 2022, a însemnat revenirea după faza cea mai acută a pandemiei 

de COVID-19, continuând măsurile sanitare luate pe plan mondial pentru atenuarea 

efectelor acesteia. Polarizarea la nivelul societății în ceea ce privește conținutul unora 

dintre acestea, dar și revenirea la nivel normal a activităților economice și reluarea 

unor activități de natură socială au generat o creștere a activității, în special la nivelul 

Colegiului civil, fiind majorat numărul cauzelor privind încasarea datoriilor (atât 

pentru servicii comunale, cât și încasarea datoriilor înregistrate la achitarea creditelor 

/ împrumuturilor).  

 

Reluarea la nivel normal a activităților judiciare a demonstrat că atât instanța de apel, 

cât și celelalte instanțe judecătorești s-au adaptat la noile realități sociale și juridice 
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generate de pandemie și de criza sanitară aferentă. La nivelul Curții a fost continuat 

procesul de digitalizare, prin desfășurarea ședințelor de judecată prin video-

conferință, diversificarea conținutului oferit prin intermediul paginii de Internet, 

comunicarea actelor de procedură și a soluțiilor pe cale electronică, prezența, pentru 

prima oară, pe rețelele sociale și îmbunătățirea paginii web.  

 

Toate aceste măsuri, deși au fost luate cu precădere în contextul special generat de 

pandemie, sunt de natură a îmbunătăți activitatea Curții și accesul cetățenilor la 

justiție, dar și la informația relevantă legată de activitatea instanței, inclusiv după 

încheierea crizei sanitare. Îmbunătățirea organizării muncii și eficientizarea 

circuitelor administrative, introducerea unor mijloace moderne privind desfășurarea 

anumitor activități judiciare, asigurarea accesului părților la actele judiciare, în special 

în format electronic, constituie progrese care deja contribuie la o mai mare rapiditate 

a procedurilor judiciare, astfel cum o arată datele statistice prezentate chiar în 

condițiile prezentului raport.  

 

În același timp, s-a asigurat un just echilibru între necesitatea modernizării activității 

judiciare și principiile fundamentale, imuabile, ale organizării acesteia – 

contradictorialitatea, dreptul la apărare, posibilitatea de a cunoaște și de a studia actele 

dosarului etc. și se acordă în continuare o atenție specială pentru asigurarea accesului 

la actele judiciare și pentru persoanele care nu beneficiază de mijloace electronice de 

comunicare sau care nu doresc încă să folosească aceste mijloace în relația cu instanța. 

 

Cooperarea instituțională dintre Consiliul Superior al Magistraturii și Curte a 

continuat în bune condiții, Consiliul manifestând deschidere pentru sprijinirea 

instanței. Totodată, în anul 2022, reprezentanții Curții au fost incluși în componența 

Grupului de lucru constituit de Consiliul Superior al Magistraturii în vederea 

elaborării modificărilor actelor normative interne vizând activitatea instanțelor 

judecătorești și funcționarea PIGD-ului. 

 

O bună colaborare s-a realizat și cu Institutul Național al Justiției, rolul acestuia 

rămânând esențial, sub aspectul asigurării accesului la forme de pregătire profesională 

continuă a judecătorilor și angajaților instanței.  

 

În aceleași coordonate corecte s-a desfășurat și relația instituțională a Curții de Apel 

Chișinău cu Curtea Constituțională, acestea aflându-se într-o relație de 

complementaritate în cadrul echilibrului constituțional, activitatea fiecăreia dintre 

cele două jurisdicții fiind subordonată scopului său fundamental – interpretarea și 

aplicarea unitară a legii de către Curtea de Apel Chișinău, respectiv controlul 

constituționalității legilor și altor acte normative cu putere de lege în cazul Curții 

Constituționale.  



10 
 

 

O bună conlucrare s-a realizat și cu Agenția de administrare a instanțelor 

judecătorești, care a intervenit cu mai multe ocazii în rezolvarea problemelor apărute 

la exploatarea PIGD, precum și a realizat evaluarea procesului operațional de delegare 

a împuternicirilor 

pentru realizarea atribuțiilor și sarcinilor funcționale ale judecătoriilor și curților de 

apel. 

Curtea reiterează, că în relația sa cu Agenția, a dat dovadă mereu de corectitudine, 

bună-credință și transparență, ajutând la identificarea problemelor cu care se 

confruntă instanța și acordând suportul la soluționarea acestora. 

 

În privința relației instituționale cu Executivul, aceasta s-a desfășurat și în anul 2022 

în parametri corecți, cu respectarea separării și echilibrului constituțional. A crescut 

perceptibil gradul de coeziune în acțiunea puterilor statului, inițial pentru asigurarea 

funcționalității acestuia în raport cu situația dificilă decurgând din criza legată de 

COVID. 

 

Chiar și după atenuarea efectelor acesteia a continuat să se manifeste deschidere în 

raport cu nevoile concrete ale instanței de apel pentru o funcționare eficientă. Chiar 

dacă resursele financiare rămân limitate la nivel bugetar, și ca efect al situației 

generale și al necesității prioritizării în alocarea resurselor disponibile, există 

premisele asigurării funcționării adecvate a Curții prin cooperare instituțională loială 

și o analiză permanentă a suplimentării resurselor alocate pentru rezolvarea unor 

chestiuni punctuale, de natură urgentă. 

 

Cu referire la relația cu Procuratura Generală și Uniunea Avocaților, Curtea a 

continuat atitudinea de deschidere față de asigurarea unei interacțiuni cât mai 

eficiente, în limitele legii, a atribuțiilor fiecărei profesii, în interesul cetățenilor pe 

care instanța îi deservește. 

 

Sub aspectul relației cu mass-media, Curtea a continuat să furnizeze cu regularitate 

informațiile publice relevante, atât din oficiu, prin intermediul site-lui propriu, al cărui 

conținut a fost extins și diversificat, cât și la solicitările punctuale ale instituțiilor de 

presă sau ale jurnaliștilor. De asemenea, instanța a început furnizarea unor informații 

relevante privind activitatea proprie și prin intermediul rețelelor sociale, fiind lansat 

contul de Facebook al acesteia. 

 

În concluzie, ca și în anul precedent, sub aspect general, în perioada de referință – 

anul 2022 – nu s-au reținut imixtiuni, presiuni sau condiționări, la nivel sistemic sau 

individual, 
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din partea altor puteri ale statului, instituții, persoane ori organizații particulare, ori 

prin intermediul mass-media, care să afecteze în mod efectiv independența și 

imparțialitatea judecătorilor Curții, deși activitatea acestora a continuat să fie supusă, 

uneori în mod excesiv, scrutinului public și analizelor desfășurate în mass-media, însă 

un anumit nivel de manifestare a pozițiilor critice este inevitabil la nivelul activității 

unei instanțe judecătorești și este până la urmă o expresie a funcționării societății 

democratice. Toate deficiențele de natură administrativă semnalate în cadrul unor 

astfel de exprimări critice au fost analizate și sunt analizate cu promptitudine, iar 

aspectele judiciare pot fi analizate și, dacă se impune, pot fi corectate exclusiv prin 

intermediul căilor de atac prevăzute de lege. 

 

Abordarea principalilor factori de risc privind activitatea Curții de Apel 

Chișinău 

 

Supraîncărcarea şi Caracterul Limitat al Resurselor Disponibile 

Anul 2022 a continuat să se afle sub amprenta situației epidemiologice declanșate de 

pandemia COVID-19 și a situației stării de urgență declanșate de Războiul din 

Ucraina, astfel încât, pe perioada stării de urgență, în scopul prevenirii și reducerii 

riscului de îmbolnăvire, și-au păstrat valabilitatea majoritatea măsurilor 

administrative adoptate în cursul anului anterior și, totodată, au fost luate măsuri noi, 

subsumate regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile competente. 

 

Din perspectiva volumului de activitate, ca și în anii anteriori, îndeplinirea dublului 

rol al Curții, reliefată de exercitarea controlului legalității actelor judecătorești 

pronunțate de instanțele de fond, și de examinarea cauzelor în prima instanță, 

determină menținerea supraîncărcării activității instanței, datele statistice relevând un 

număr important de cauze ce au fost gestionate în cursul anului de referință. Majorarea 

numărului cauzelor aflate în procedură, s-a datorat inclusiv faptului, că începând cu 

29 octombrie 2021, Curtea de Apel Chișinău deține competență exclusivă la judecarea 

în primă instanță a acțiunilor de contencios administrativ îndreptate împotriva actelor 

emise de Autoritatea Națională de Integritate. Volumul de lucru pe parcursul anului 

de referință, a crescut și din motiv, că din anul 2022, au fost relaxate unele măsuri 

aplicate în contextul pandemiei COVID-19, iar numărul cauzelor soluționate de 

instanțele de fond s-a majorat.  

 

Abordarea cantitativă și calitativă a activității Curți, concretizată într-o analiză 

funcțională proprie, a convers la concluzia că îmbunătățirea acesteia este strâns legată, 

pe de o parte, de stoparea aglomerării la nivelul acestei instanței, iar, pe de altă parte, 

de creșterea gradului de digitalizare a activităților Curții. 
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Deși, în cursul anului de referință gradul de ocupare al locurilor vacante la nivelul 

general al instanței a cunoscut o curbă descendentă, pe parcursul acestui an nefiind 

completate funcțiile vacante de judecător din cadrul Curții. La fel, au existat probleme 

și la angajarea personalului Curții, înregistrându-se probleme la asigurarea 

judecătorilor cu personalul care asistă magistrații la înfăptuirea justiției. Cauza 

principală a acestui flux, este salariul mic, comparativ cu salariile oferite pentru 

funcții similare în sectorul privat, dar și volumul exagerat de mare al dosarelor, aflate 

în gestiunea judecătorilor, care activează în funcție. Or, din numărul total de 57 de 

judecători, în prezent activează doar 45 de magistrați, care examinează volumul de 

cauze ce urmează a fi repartizat tuturor magistraților. 

 

După cum s-a indicat, pe parcursul anului 2022, numărul cauzelor aflate în procedura 

Completurilor specializate în examinarea acțiunilor în contencios administrativ, a 

crescut semnificativ, așa cum, din 29 octombrie 2021, Curții de Apel Chișinău în 

revine competența, de a examina în primă instanță, acțiunile de contestare a actelor 

emise de Autoritatea Națională de Integritate.  

 

În anul de referință, 2022, nu au existat restrângeri ale activității judiciare, ca efect al 

pandemiei de COVID-19, procedurile judiciare la Curtea de Apel Chișinău 

desfășurându-se normal. Au fost menținute și permanent adaptate la evoluția situației 

epidemiologice și la normele instituite de autoritățile sanitare măsuri de protecție 

sanitară privind organizarea în sistem hibrid a activității personalului propriu, 

verificarea temperaturii corporale și purtarea măștilor sanitare în spațiile instanței de 

apel.  

 

S-a urmărit permanent asigurarea compatibilității măsurilor de protecție sanitară cu 

principiul liberului acces la justiție, precum și cu principiile fundamentale privind 

modul de desfășurare a procedurilor judiciare – oralitatea, contradictorialitatea, 

administrarea nemijlocită a probelor și respectarea dreptului la apărare. Spre exemplu, 

Colegiul penal a continuat să desfășoare mai multe ședințe de judecată prin sistemul 

de video-conferință, lucru care a diminuat cheltuielile suportate de autoritățile statului 

pentru etaparea persoanelor reținute/arestate/condamnate la ședințele de judecată. 

 

Progresele înregistrate în anul de referință 

 

a. Digitalizarea instanței. 

Dacă anii 2020, 2021, aflați sub spectrul pandemiei de COVID-19, au reprezentat anii 

care au marcat tranziția actului de justiție în mediul digital, prin implementarea 

posibilității de comunicare în format electronic a actului de procedură, anul 2022, a 

fost anul în care procesul de digitalizare a cunoscut realizări remarcabile. În cursul 

anului 2022, Curtea a continuat să pună accent pe comunicarea electronică cu părțile. 
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Curtea a depus eforturi în continuare să plaseze pe pagina sa oficială, toate actele 

judecătorești emise, pentru ca participanții la proces să le poată accesa oricând 

intervine necesitatea. Site-ul Curții asigură o bună sistematizare, dar și o diversificare 

a informațiilor oferite publicului, este optimizat atât pentru acces de tip desktop, cât 

și din browser-ele de mobil, include facilități de accesibilitate oferite persoanelor cu 

dezabilități. De asemenea, site-ul își propune dezvoltarea relației Curții cu mass-

media și cu cetățeanul, fiind dezvoltate în continuare secțiuni dedicate pentru 

creșterea gradului de transparență a activității instanței de apel. 

 

b. Măsuri pentru Asigurarea Transparenței Activității Judiciare și Diseminarea 

Jurisprudenței Proprii 

 

Asigurarea transparenței activității judiciare a reprezentat și în anul 2022 o prioritate 

în activitatea Curții de Apel Chișinău. În vederea garantării principiului transparenței 

actului de justiție au fost luate o serie de măsuri menite, printre altele, să 

îmbunătățească și să asigure gratuitatea accesului publicului la jurisprudența instanței, 

să crească gradul de încredere în justiție prin o mai bună cunoaștere a importanței și 

rolului social al practicii judiciare, ca izvor derivat de drept. 

 

Pentru asigurarea unui acces mai facil al cetățenilor la rezultatele procedurilor 

judiciare ca o componentă a principiului liberului acces la justiție, și în anul 2022 a 

continuat activitatea de publicare pe pagina de internet a Curții a tuturor actelor 

judecătorești emise de instanță.  

 

Totodată, în vederea asigurării transparenței actului intern decizional, instanța a 

continuat publicarea pe pagina sa de internet a informațiilor legate de activitatea 

instanței și modalitatea de acces în sediile acesteia. De asemenea, au fost publicate și 

dispozițiile Președintelui instanței, menite să aducă la cunoștință publică măsurile 

adoptate, de interes public. 

 

În fine, asigurarea transparenței activității judiciare a Curții de Apel Chișinău a fost 

asigurată și în anul 2022 și prin următoarele modalități: comunicarea informațiilor 

către reprezentanții mass−media, în urma solicitărilor formulate de aceștia, referitoare 

la activitatea judiciară a instanței, în vederea informării corecte a opiniei publice prin 

intermediul presei; difuzarea comunicatelor de presă, informărilor de presă; 

soluționarea cererilor formulate în temeiul dispozițiilor Legii privind accesul la 

informațiile  și a Codului administrativ; afișarea pe pagina de internet a informațiilor 

de interes public rezultate din activitatea judiciară și administrativă. 
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Resursele umane aflate la dispoziția instanței în anul 2022 

Statele de funcții și de personal ale instanței de apel au fost aprobate de secretarul 

general al Guvernului la 22 ianuarie 2020. 

 

Pe structură de personal, situația posturilor Curții de Apel Chișinău, la data de 31 

decembrie 2022, era următoarea: 

judecători – un total de 57 de posturi, dintre care 49 ocupate și 8 vacante; 

asistenți judiciari – un total de 57 de posturi, dintre care 47 ocupate și 10 posturi 

vacante/temporar vacante; 

grefieri – un total de 57 posturi, dintre care 44 ocupate și 13 posturi vacante/temporar 

vacante; 

personal auxiliar de specialitate (în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, 

monitorizare a practicii judiciare și relații publice) – un total de 14 posturi, dintre care 

12 ocupate și 2 posturi vacante/temporar vacante; 

personal auxiliar de specialitate  (în cadrul Direcției evidență și documentare 

procesuală) – un total de 24 de posturi, dintre care 17 ocupate și 7 posturi 

vacante/temporar vacante; 

personal de specialitate (interpreți și traducători) – un număr de 8 posturi, dintre care 

4 ocupate și 4 posturi vacante/temporar vacante; 

personal conex (contabili, specialiști resurse umane, serviciul tehnologii 

informaționale, serviciu arhivă) – un total de 16 de posturi, dintre care 11 ocupate și 

5 posturi vacante/temporar vacante; 

celălalt personal auxiliar – un total de 25 posturi. 

 

Resurse financiare și logistice aflate la dispoziția instanței în anul 2022 

 

La elaborarea proiectului de buget pe anul 2022, Curtea de Apel Chișinău a avut în 

vedere, ca și în anii precedenți, asigurarea resurselor financiare și umane necesare 

pentru îndeplinirea în bune condiții, atât a atribuțiilor ce-i revin în realizarea actului 

de justiție, ca instanță de apel în ierarhia puterii judecătorești, cât și a obiectivelor ce 

decurg din realizarea procesului de reformă a sistemului judiciar. 
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Date statistice esențiale privind activitatea Curții de Apel Chișinău în anul 2022.  

 

Analiză cantitativă și calitativă. 

 

Număr absolut de dosare aflate pe rolul instanței. 

Pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Chișinău s-au aflat pe rol  42 607 de 

cauze și materiale, numărul calculat din 11278 (cauze pendinte la 01.01.2022) și 31 

329  (înregistrate). 

Din totalitatea cauzelor aflate pe rol 42 607  – cauze: 

• 29 646  de cauze sau 70% au fost examinate; 

• 12 961 de cauze sau 30% constituie restanță, care se va reporta pentru anul 

2023.  

 

Pentru compararea numărului de cauze aflate pe rol în ultimii 3 ani, se prezintă 

următoarea diagramă:  

Cauzele aflate pe rol în perioada anilor 2020-2022 (număr absolut):  
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În continuare se prezintă diagrama dosarelor aflate pe rolul Curții de Apel Chișinău 

în perioada 2022, per materie:  
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Dosare noi intrate.  

Situația comparativă 2021/2022 a dosarelor noi întrate după materie, este realizată 

în corespundere cu tabelul de mai jos:  

 

Anul TOTAL 

parvenite, 

dintre 

care:  

 

Cauze 

civile 

 

Cauze 

comerciale  

 

Contencios 

administrativ  

 

 

Penale  

 

În materia 

jud. de 

instrucție 

 

Contravenționale  

 

Alte 

categorii  

2021 30712  10510 1058 3080 6142 5412 3974 536 

2022 31329  9921 809 2833 5356 5486 6653 271 

Tendințe 

+/- 

+617  -589 -249 -247 -786 +74 +2679 -265 

  

Datele supra, arată o dinamica în creștere a dosarelor noi întrate pe rolul Curții de 

Apel Chișinău, în special, în materie contravențională.  

După cum putem observa această dinamică este în plină creștere și pe alte categoriile 

de cauze, civil drept comun și materiale în materia judecătorului de instrucție. 

Aici este necesar a menționa, că  din  cele 31329 de cauze nou intrate, acestea au avut 

o medie a complexității per cauză de 968,8  puncte.  

 

 

Dosare soluționate.  
 

În anul de referinţă, instanţa a soluţionat un număr total de 29 646 de dosare.  

Comparând volumul total de dosare soluţionate în anul 2021, cu cel înregistrat în anul 

2022, se constată o creștere a dosarelor examinate în anul curent cu 2531 de dosare 

examinate mai mult. 

Evoluția acestui indicator, în acord cu volumul și complexitatea dosarelor noi 

parvenite, demonstrează efortul zilnic al angajaților instanței noastre, în special a 

judecătorilor și echipelor acestora, de a face față volumului de muncă și asigurarea 

calității actului de justiție. 
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În diagrama de mai jos se va reflecta situația comparativă 2021/2022 a dosarelor examinate, inclusiv per materie. 
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Operativitatea încheierii dosarelor  

Ca şi în anii anteriori, pe parcursul anului 2022 un obiectiv prioritar al activităţii 

colectivului instanţei l-a constituit soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, în 

acord cu celelalte garanţii instituite în privinţa dreptului la un proces echitabil, datele 

statistice înregistrate fiind de natură a evidenţia rezultatul eforturilor depuse în acest sens.  

Astfel, procentul de soluţionare a fost de 80% prin raportare la cauzele nou înregistrate. 

În perioada de referinţă, din totalul de 29 646 dosare soluţionate un număr de 28 051 

dosare au fost soluţionate în termen de până la un an de la înregistrare. 

Rezultatul enunțat supra reprezintă un nivel bun de performanţă, demonstrând gestionarea 

eficientă a fluxului de dosare pentru anul 2022. 

Sarcina per judecător: 

În urma analizei graficului Evoluția volumului de activitate se evidențiază cu un număr 

mai mare al volumului de activitate în anul 2022. Pentru comparație se prezintă 

Informația în formă de tabel privind volumul de lucru pentru anii 2020-2022. 

*Notă: sarcina per judecător este calculată, prin raportarea numărului total de cauze, aflate pe rol, la numărul 

posturilor efectiv ocupate. 

 

Restanța dosarelor la 31 decembrie 2022 a constituit 12961 de cauze și materiale  

(cu 1683 de cauze mai mult decât în anul 2021). 

 

Structura dosarelor în restanță: 

 

9200

3761

Restanța la sfîrșitul perioadei de raportare 

Dosare în materie penală

Dosare în materie civilă

Anul Volumul de activitate    Numărul de judecători 

          efectiv în funcție  

      Încărcătura anuală calculată din 

      volumul total de activitate 

2020 31 057 42 750 

2021 38 393 51 750  

2022 42 607 45 946 
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Prezentare generală a indicatorilor statistici relevanți 

În anul 2022, la Curtea Supremă de Justiției au fost contestate 4 573 de acte judecătorești 

emise de Curtea de Apel Chișinău. 

Din numărul total de cauze contestate: 

• 3633 au fost menținute sau 79%; 

• 940 au fost  casate sau 21% 

 

Comparativ cu anul 2021, calitatea actului de justiție se reflectă în modul următor: 

 2021 2022 Diferenţa 

Acte judecătorești 

contestate  

4557 4573   +16 

Menținute  3584 3633 +49 

Casate  973 940   -33 

  

Din datele statistice prezentate se constată că numărul de cauze contestate la Curtea 

Supremă de Justiție a înregistrat o creștere cu 16 cauze, față de anul 2021. Statistica arată 

și o diminuare a ratei de casare în anul 2022, ceea ce indică asupra ridicării calității actului 

de justiție în perioada de raportare. 

Datele reflectate mai sus indică procentajul cauzelor casate/menținute reieșind din 

numărul total de cauze contestate, însă procentajul hotărârilor casate/menținute 

urmează fi calculat inclusiv și după numărul total de cauze examinate de instanță în 

perioada de raportare.  

Astfel că, în anul 2022 la Curtea de Apel Chișinău s-a examinat în total 29 646 de 

cauze, dintre care au fost casate 9 40 de acte judecătorești, adică 3% de cauze casate 

din numărul total de cauze examinate în perioada de raportare iar 97% acte 

judecătorești, au rămas în vigoare.  

 

Total examinate
97%

Total casate
3%

DOSARE
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Constatăm că rata de casare a actelor judecătorești emise de Curtea de Apel Chișinău în 

perioada anului 2022 rămâne a fi mai mică, ceea ce indică o tendință de creștere a 

nivelului actului de justiție.  

 

Tabel privind rata de casare a actelor judecătorești emise în perioada 2020-2022: 

 

După materie, statistica dosarelor casate se prezintă în felul următor: 

 Anul 2021 Anul 2022  

contestate menținute casate contestate menținute casate 

Colegiul Penal  1163 820 343 1042 701 341 

Colegiul Civil  3394 2774 630 3531 2932 599 

  

 

Informații privind examinarea petițiilor adresate Curții de Apel Chișinău în 

perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022 

 

Informația analitică infra, reprezintă rezultatul examinării petițiilor adresate Curții de 

Apel Chișinău prin prisma respectării dreptului constituțional al cetățenilor la informare 

și informații de interes public. 

 

Pe parcursul anului 2022, în Registrul unic de intrare a corespondenței au fost înregistrate 

în total 55 541 cereri/petiții/solicitări, dintre care 15 285 au fost depuse în cadrul 

audiențelor, 28 140 au parvenit pe adresa oficială de email a instanței, iar 12 116 

cereri/solicitări/petiții au parvenit prin intermediul poștei terestre. 
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Dinamica numărului de cereri/petiții/solicitări depuse la Curtea de Apel Chișinău pentru 

perioada anilor 2020-2022, este reflectată în următorul tabel. 

 

 

 

Din numărul total de cereri parvenite în adresa instanței 55 541, au fost înregistrate ca 

petiții 1 970, iar 306 au fost atribuite la categoria solicitărilor de informații de interes 

public, dintre care 280 de petiții, au fost readresate în adresa instanței de către autoritățile 

publice ale statului, Parlament, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii.   

 

După materie, 1 350  petiții și solicitări de informații se referă la dosare penale, iar 926 

solicitări la dosare civile comerciale și de contencios administrativ. 

 

Dinamica numărului de petiții/solicitări depuse la Curtea de Apel Chișinău pentru aceiași 

perioadă a anilor 2020-2022, este reflectată în următorul tabel. 
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Analiza subiectelor abordate în petiții statuează că: 

 

- în 200 de cazuri au fost depuse petiții, în care se invocă neexpedierea actului 

judecătoresc și eliberarea actelor judecătorești;  

- în 500 de cereri a fost solicitată informația, privind etapa de examinare a 

dosarelor, data examinării, expedierea cauzelor în instanțele ierarhic inferioare, 

precum şi alte informaţii; 

- în 150 de cazuri s-a solicitat implicarea conducerii, la examinarea dosarelor, aflate 

pe rolul instanţelor de judecată; 

- 650 de petiţii au parvenit din partea condamnaților, care își exprimă dezacordul 

cu modul de examinare a dosarelor, cu pedeapsa aplicată, precum și referitor la 

calcularea termenului pedepsei; 

- 89 petiţii se referă la organizarea insuficientă a înfăptuirii justiţiei, tergiversarea 

judecării pricinilor civile, cauzelor penale, încălcarea termenelor de redactare a 

hotărârilor judecătoreşti; 

- în 90 de cazuri, au fost solicitate explicații și consultații juridice; 

- 30 petiții nu au fost examinate, datorită faptului că textul petiției nu era lizibil sau 

petiţia conţinea informaţii insuficiente şi neconcludente, referitor la problema 

abordată. În aceste cazuri, petiționarilor li s-au acordat termene pentru înlăturarea 

neajunsurilor și au fost informați despre motivul neexaminării.; 

- 100 petiții se referă la dezacordul cu soluția emisă de instanța de judecată sau 

atragerea la răspundere disciplinară în acord cu decizia adoptată. 

-    161 alte categorii de petiții. 

 

Analiza solicitărilor în baza Legii privind accesul la informație, arată că: 

 

- în 150 cereri au fost solicitate informații privind organizarea internă a instanței 

(copii de pe Regulamente; copii sau extrase din Registrele interne al instanței, 

statistica instanței, etc.); 

- 80 cereri au parvenit de la instituțiile mass media, organizații nonguvernamentale 

din țară privind dosarele de rezonanță aflate pe rolul instanței; 

- 60 solicitări, inclusiv din partea organelor de urmărire penală, privind eliberarea 

extraselor, capturilor din sistemul de supraveghere video a instanței; 

- 26 solicitări privind eliberarea informației legate de personalul instanței, cum ar 

fi numărul de angajați, organigrama instanței, etc.  
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Realizări obținute pe parcursul anului 2022 

 

În anul 2022, activitatea instanței de apel a continuat să se desfășoare în parametri 

normali. Măsurile vizând modernizarea Curții de Apel Chișinău au continuat să fie 

implementate în ritm susținut, acestea constituind nu doar un răspuns la criza sanitară, dar 

mai ales modalități prin care s-a încercat diminuarea efectelor negative generate de 

menținerea unui volum crescut de activitate și de condițiile logistice, în care își desfășoară 

activitatea Curtea. 

 

Pe parcursul anului 2022, Curtea și-a propus să obțină mai multe realizări, printre care, 

să reducă termenii de examinare a cauzelor și să continue activitatea de înfăptuire a 

justiției, depunând eforturi maxime pentru a face mai accesibile serviciile prestate pentru 

justițiabili.  

 

Primul aspect care a fost îmbunătățit pe parcursul anului 2022, se referă la instituirea 

Centrului de informare judiciară, prin dispoziția nr. 23 din 31 mai 2022, care are 

următoarele atribuții principale: analizarea cererilor de furnizare a informațiilor solicitate; 

furnizarea pe loc a informațiilor, în mod verbal, atunci când acest lucru este posibil; 

asigurarea îndrumării justițiabililor cu privire la accesul în instanță, direcționarea către 

sălile de ședință. 

 

Pentru a menține un dialog constructiv cu reprezentanții mass-media, prin dispoziția nr. 

22 din 27 mai 2022 privind atribuțiile și caracteristicile funcției de specialist pentru 

relațiile cu mass-media în cadrul Curții de Apel Chișinău, s-a dispus ca calitatea de 

specialist pentru relațiile cu mass-media, temporar, să fie exercitate de către un funcționar 

public investit prin dispoziție a președintelui instanței, din rândul funcționarilor publici 

care corespund criteriilor de accedere în această funcție. Urmare a punerii în executare a 

dispoziției indicate, Curtea a inițiat un dialog constant cu reprezentanții mass-media, 

specialistul pentru relațiile cu mass-media intervenind cu comentarii, reacții și 

comunicate de presă, care pot fi accesate atât pe pagina oficială a Curții, cât și pe pagina 

de pe Facebook. 

 

Totodată, pe parcursul anului 2022, Curtea a lansat pagina oficială de pe „Facebook”, 

prin intermediul căreia aduce la cunoștință publicului larg informații despre activitatea de 

înfăptuire a justiției, volumul de lucru și sarcina de încărcătură a magistraților, precum și 

explică, pe înțelesul tuturor, soluțiile pronunțate în cauzele de rezonanță. 

 

Curtea a depus eforturi și pentru digitalizarea activității instanței. În special, Curtea a pus 

accent pe comunicare electronică cu profesioniștii din domeniul dreptului, ținând cont de 

faptul că comunicarea electronică este mai rapidă și reduce cheltuielile suportate de 
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instanță pentru comunicarea actelor de procedură. La realizarea acestui obiectiv, au fost 

întâmpinate și unele dificultăți, având în vedere faptul că nu toate cererile depuse prin 

intermediul poștei electronice, au fost semnate electronic, cu semnătură mobilă calificată. 

 

Curtea a depus eforturi și pentru unificarea în continuare a practicii judiciare. În acest 

sens, prin dispoziția Președintelui interimar al Curții, s-a dispus organizarea săptămânală 

a ședințelor de lucru cu judecătorii din cadrul colegiilor. În cadrul ședințelor săptămânale, 

magistrații Curții pun în discuție modificările aduse actelor normative în vigoare, 

chestiunile privind uniformizarea practicii judiciare, analizarea dosarelor și motivelor 

pentru condamnarea Republicii Moldova de către CtEDO, precum și soluționarea altor 

întrebări de ordin organizatoric, în vederea asigurării activității eficiente a instanței.  

 

Un rol important în ceea ce privește prevenirea cazurilor de practică neunitară la nivel 

intern l-au avut, de asemenea, măsurile adoptate la nivelul fiecărui colegiu pentru 

monitorizarea cauzelor repetitive și prevenirea unor soluții divergente, precum și 

dezbaterile informale periodice organizate de judecători pentru analizarea unor astfel de 

situații. 

 

Una din problemele majore cu care s-a confruntat Curtea pe parcursul anului 2022, a fost 

volumul exagerat de mare de cauze aflate în procedură și fluxul majorat al cadrelor. 

Astfel, în anul 2022, în cadrul Curții au activat 45 de magistrați din numărul total de 57. 

Fluxul personalului care asistă judecătorii la înfăptuirea justiției (asistenții 

judiciari/grefierii), reprezintă un obstacol în examinarea cauzelor cu celeritate, în acest 

sens, impunându-se a fi menționat că, practic în fiecare lună, Curtea a anunțat și desfășurat 

concursuri de angajare. Aceste concursuri, nu au asigurat completarea statelor de 

personal, la moment, fiind întâmpinate dificultăți în asigurarea fiecărui complet de 

judecată cu personalul necesar. 

 

În condițiile menținerii unui volum mare de activitate, suplinirea atribuțiilor posturilor 

vacante sau preluarea temporară a responsabilităților personalului aflat în concedii, au 

condus la creșterea încărcării cu lucrări pe fiecare categorie de personal și a impus noi 

măsuri organizatorice menite să diminueze impactul negativ al acestor situații. Măsurile 

pe termen scurt au fost demararea procedurilor de ocupare a posturilor vacante și 

planificarea eficientă a personalului.  

 

Pe termen lung însă, criza de personal generată în anul 2022 a impus Curții de Apel 

Chișinău necesitatea identificării unor soluții de prevenire a unor astfel situații.  

 

Misiunea generală privind resursele umane constă în identificarea și implementarea de 

măsuri care să conducă la îmbunătățirea performanței personalului Curții în plan 
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jurisdicțional și în ceea ce privește dinamica generală a instituției. Aceste măsuri vor viza 

întreg domeniul de activități privind resursele umane, respectiv selectarea și recrutarea 

personalului, evaluarea performanței personalului, menținerea și promovarea angajaților, 

pregătirea și dezvoltarea profesională continuă. Toți acești factori trebuie să conlucreze 

pentru a genera un nivel ridicat de calitate și eficientă din partea angajaților și a 

organizației ca întreg. 

 

Pe fondul tuturor provocărilor ultimilor doi ani, Curtea și-a urmat în continuare obiectivul 

de a-și orienta întreaga activitate către așteptările cetățenilor. Digitalizarea, creșterea 

calității actului de justiție, reducerea duratei de soluționare a procedurilor judiciare, 

apărarea independenței justiției, transparența dar și asigurarea accesibilității și 

previzibilității legii sunt doar modalități pentru realizarea acestui obiectiv, care 

corespunde scopului pentru care au fost instituite instanțele judecătorești, ca ultimă linie 

de apărare a individului și a legalității. 

 

În acest context, trebuie subliniată și importanța întăririi dialogului și cooperării la nivel 

instituțional, sub imperiul comunicării eficiente, consultării continue și informării 

reciproce, dar și a publicului, cu privire la activitatea desfășurată. Important în acest sens 

este de remarcat faptul, că în anul 2022, reprezentanții Curții au fost incluși de Consiliul 

Superior al Magistraturii în componența Grupului de lucru creat în vederea elaborării 

propunerilor de modificare a cadrului normativ intern al instanțelor judecătorești.  

 

Astfel, și pentru anul 2023, Curtea rămâne angajată direcțiilor de acțiune stabilite anterior, 

care presupun atât continuitate, cât și racordarea la evoluțiile legislative, la jurisprudența 

Curții Constituționale și a Curții europene a drepturilor omului. Unul dintre cele mai 

importante obiective rămâne conectarea la nevoile societății, prin creșterea gradului de 

încredere al justițiabililor în actul de justiție.  

 

În considerarea și realizarea acestui obiectiv major, rămân, și pentru anul 2023, ca 

priorități ale activității profesionale: reducerea duratei procedurilor judiciare, sporirea 

accesibilității instanței ca serviciu public, asigurarea calității, eficienței și transparenței 

actului de justiție, consolidarea independenței și a responsabilității magistraților, precum 

și dezvoltarea unei culturi a încrederii și a respectului autentic pentru actul de justiție. 


