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POLITICA DE COMUNICARE A 
CURŢII DE APEL CHIŞINĂU

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢIUNI GENERALE

1. Introducere
1. Misiunea - Politica de comunicare a Curţii de Apel Chişinău reprezintă un ansamblu de 

acţiuni orientate spre asigurarea dialogului eficient cu societatea civilă în vederea promovării 
imaginii instituţiei şi transparenţei; stabilirea unui cadru conceptual pentru comunicarea 
instituţională şi a priorităţilor în comunicare; identificarea mecanismelor practice de organizare şi 
realizare a activităţilor de comunicare.

2. Scopul - Realizarea în practică a prezentelor prevederi va contribui la sporirea operativităţii 
şi eficienţei interacţiunii între instituţie şi societatea civilă, informarea corectă a opiniei publice şi 
mass-media despre activitatea Curţii de Apel Chişinău, obţinerea unei încrederi maxime a 
cetăţenilor faţă de activitatea sa prin dezvoltarea unor forme şi metode eficiente de colaborare cu 
societatea în scopul realizării atribuţiilor stabilite prin lege; promovarea imaginii pe plan naţional 
şi internaţional, precum şi dezvoltarea unor forme şi metode eficiente de colaborare cu societatea 
întru realizarea misiunilor atribuite prin lege.

3. Cadrul legal -  Politica de comunicare a Curţii de Apel Chişinău a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legea nr. 514-XIII din 06.07.95 
privind organizarea judecătorească; Legea nr.544-XIII din 20.07.95 cu privire la statutul 
judecătorului; Legea nr.982-XIV din 11.05.2000, privind accesul la informaţie; Legea nr. 239- 
XVI din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional; Legea nr. 158-XVI din
04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 25 din
22.02.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public; Legea nr. 133 din 08.07.2011 cu 
privire la protecţia datelor cu caracter personal; Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la 
secretul de stat; Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale 
autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet; Ghidul privind relaţia dintre sistemul 
judecătoresc din Republica Moldova şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 520/22 din 26.07.2016 şi Codul Administrativ al R. Moldova.

4. Actualitatea - este determinată de necesitatea stabilirii unor principii şi mecanisme de 
conlucrare şi cooperare eficientă între instituţii; de dezvoltare a unei relaţii favorabile cu mass- 
media şi societatea civilă; de promovarea unei relaţii de empatie atât cu exteriorul (justiţiabilii, 
mass-media, instituţii publice şi private etc.), cât şi cu proprii angajaţi, premise importante pentru 
creşterea eficienţei activităţii instanţei.



5. Este numit responsabil de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării 
prevederilor politicii de comunicare - Şeful Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a 
practicii judiciare şi relaţii cu publicul al Curţii de Apel Chişinău.

6. Prezenta politica de comunicare urmează a fi revizuită ca rezultat al modificărilor cadrului 
legal, în baza căruia a fost elaborată sau reevaluării componentelor acesteia.

7. Prevederile politicii de comunicare va fi adusă la cunoştinţă angajaţilor Curţii de Apel 
Chişinău şi va fi plasată pe pagina web a instanţei.

2.Principiile de comunicare.

8. Principiile pe care Curtea de Apel Chişinău îşi bazează politica de comunicare vor 
contribui la realizarea misiunii şi viziunii instituţiei şi sunt orientate spre a continua eforturile de 
modernizare a activităţii şi de îmbunătăţire a imaginii instituţiei pe plan intern şi extern. Dialogul 
cu societatea civilă va constitui vectorul de bază al comunicării, orientat spre o informare clară a 
publicului larg despre activitatea sa, care se va efectua în limitele legii, într-o formă corectă. In 
cadrul comunicării vor fi respectate următoarele principii:

9. Accesibilitate - în procesul comunicării se va utiliza limbaj şi termeni accesibili şi uşor de 
înţeles, iar informaţiile necesare publicului ţintă vor fi uşor de obţinut.

10. Transparenta - comunicarea va avea un caracter autentic, va fi efectuată în timp util şi va 
furniza informaţiile necesare de interes public, fără prejudicierea intereselor şi imaginii Curţii de 
Apel Chişinău;

11. Durabilitatea - comunicarea prezentată sub orice formă verbală, scrisă sau electronică va 
fi distinctă, precisă, pe înţelesul tuturor şi vizibilă, actualizată permanent pentru a nu induce 
publicul în eroare. Va fi evitată pe cît este posibil simpla emitere de informaţii care nu conţine 
mesaje sau care nu poartă un caracter informativ pronunţat.

12. Eficienta - presupune organizarea comunicării de o manieră care să asigure utilizarea 
eficientă a resurselor comunicaţionale pentru a obţine gradul maxim de satisfacţie a cetăţenilor. 
Canalele de comunicare vor fi selectate pe principiul optimizării corelaţiei dintre cost şi eficienţă.

13. Veridicitatea - operarea cu fapte/informaţii ce corespund realităţii şi nu pot fi puse la 
îndoială.

CAPITOLUL II
ROLUL, OBIECTIVELE SI FUNCŢIILE COMUNICĂRII ÎNCADRUL CURŢII DE 
APEL CHIŞINĂU

14. Curtea de Apel Chişinău a fost formată în baza Legii nr. 191- XV din 08.05.2003 şi 
înregistrată la Camera înregistrării de Stat în modul stabilit, cu sediul în mun. Chişinău, str. Teilor 
4. Curtea de Apel Chişinău este autoritatea publică ce înfăptuieşte justiţia în scopul apărării şi 
realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Curtea de Apel Chişinău judecă în ordine de apel şi 
recurs toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, 
contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă 
competenţă. în acest context, procesul comunicării are rolul de a asigura un dialog intern continuu, 
eficient între angajaţi, precum şi cu autorităţile publice ierarhic superioare în domeniul 
administrării instanţelor judecătoreşti şi justiţiabili pentru a asigura implementarea eficientă a 
politicilor promovate.

15. Curtea elaborează şi promovează o comunicare intemă/extemă transparentă, consolidată şi 
eficientă. De asemenea, Curtea îmbunătăţeşte permanent capacităţile colaboratorilor pentru a 
asigura accesul la informaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a informa corect 
societatea şi justiţiabilii şi pentru a promova imaginea instituţiei.



16. Principalul obiectiv al comunicării Curţii este de a fortifica capacităţile colaboratorilor 
pentru a elabora şi livra informaţii coerente şi persuasive despre procesul de înfăptuire a justiţiei, 
în acest context, rolul comunicării inteme/exteme este de a asigura informarea corectă a tuturor 
participanţilor la proces referitor la cauzele pendinte iar societatea civilă referitor la acţiunile 
realizate, în derulare sau planificate privind activitatea sa judiciară şi extra-judiciară; să asigure 
transparenţa în activitate; să creeze o ambianţă de înţelegere şi încredere, precum şi să susţină 
activitatea instituţiei.

17. Obiectivele comunicării inteme/exteme:
a. Stabilirea unui cadru eficient de comunicare internă şi externă;
b. Perfecţionarea mecanismelor de informare rapidă şi amplă a tuturor subdiviziunilor Curţii 

despre ordinele organizatorice interne a administraţiei instanţei, actele normative ale CSM, 
iniţiativele lansate, acţiunile planificate şi derulate, problemele existente în activitate şi 
soluţionarea acestora, etc.;

c. Informarea obiectivă, coerentă şi amplă a colaboratorilor Curţii şi a societăţii civile cu 
privirile la activităţile desfăşurate;

d. înţelegerea univocă a activităţii şi rolului Curţii de către funcţionari, precum şi utilizarea 
informaţiilor exacte pentru a eficientiza îndeplinirea atribuţiilor profesionale;

e. Creşterea nivelului de încredere a personalului şi sporirea angajamentului personal al 
colaboratorilor;

f. îmbunătăţirea calităţii informaţiilor ce stabilesc sarcinile profesionale;
g. Expunerea clară şi eficientă a atribuţiilor colaboratorilor;
h. Dezvoltarea comunicării deschise pe subiectele ce ţin de politicile instituţiei; planurile, 

scopurile, obiectivele şi problemele ei;
i. Susţinerea şi dezvoltarea sinergiei în activitate;
j. Instituirea unui dialog social eficient pentru promovarea informaţiei de interes public;
k. Mediatizarea activităţilor Curţii;
l. Sporirea nivelului de cunoştinţe ale publicului despre politicile şi proiectele implementate, 

gestionarea banilor publici, cauzele pendinte, deciziile pronunţate, etc.;
m. Susţinerea imaginii coerentă şi logică privind activitatea Curţii.

18. Funcţiile comunicării interne:
a. Informare - aduce la cunoştinţa colaboratorilor a ordinelor interne a preşedintelui Curţii, 

deciziile, ideile, opiniile, propunerile, etc.;
b. Coordonare - asigură eficienţa şi eficacitatea deciziilor luate;
c. Control - stabileşte gradul de executare a sarcinilor bazate pe obligaţiunile incluse în fişa 

de post;
d. Motivare - stimulează cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor, precum şi asigură 

exprimarea opiniilor personale etc

CAPITOLUL III
INSTRUMENTELE COMUNICĂRII

19. Pentru realizarea obiectivelor prezentei Politici în procesul de comunicare se vor utiliza 
următoarele instrumente:

20. Comunicare verbală:
a) desfăşurarea meselor rotunde, seminarelor de lucru, conferinţelor şi altor întrulniri cu 

experţii, instituţiile guvernamentale şi non- guvernamentale, reprezentanţii mass- 
media;

b) comunicarea internă în cadrul Curţii, ce se referă la schimbul de mesaje ce se realizează 
în interiorul instanţei;

c) organizarea evenimentelor de tip „ziua porţilor deschise”;



d) organizarea conferinţelor de presă, briefmg-urilor, declaraţiilor, a interviurilor la radio 
sau TV, prin care se încurajează dialogul cu publicul larg.

21. Comunicarea scrisă si electronică:
a) plasarea comunicatelor de presă pe pagina oficială a Curţii;
c) publicarea anunţurilor, rapoartelor, planurilor, ordinelor interne a preşedintelui Curţii, 
deciziile, ideile, opiniile, propunerile, cauzele pendinte, deciziile pronunţate, Regulamente, 
etc. pe pagina oficială web;
d) utilizarea paginii oficiale în scopul comunicării eficiente pe plan extern şi intern cu 
condiţia actualizării continue a calendarului evenimentelor;

CAPITOLUL IV 
ORGANIZREA COMUNCĂRII

1. Comunicarea internă.
22. Comunicarea internă în cadrul Curţii se referă la schimbul de mesaje ce se realizează în 

interiorul instanţe.
23. Comunicarea în cadrul instanţei este formală, mesajele sunt transmise pe canale/mijloace 

de comunicare prestabilite.
24. Schema organizării comunicării în cadrul instanţei corespunde organigramei Curţii de Apel 

Bălţi şi respectă ierarhia instituţională internă.
25. Canalele formale de comunicare sunt create în mod deliberat prin stabilirea 

responsabilităţilor, conform structurii ierarhice a instanţei. Acestea permit transferul de informaţii 
între direcţii, secţii şi servicii.

26. Procesul de comunicare internă al Curţii se efectuează în conformitate cu Regulamentul 
de ordine internă a Curţii de Apel Chişinău, precum şi în conformitate cu regulamentele de 
activitate ale subdiviziunilor.

27. Ordinele/Dispoziţiile conducerii Curţii se transmit şefilor de direcţii, secţii, servicii prin 
rezoluţie plasată pe prima pagină a documentelor oficiale, în dependenţă de întrebările, chestiunile 
abordate în actele menţionate.

28. Sarcinile şi informaţiile sunt transmise de conducere atât prin intermediul Serviciului 
resurse umane cât şi la direct către şefii de subdiviziuni, ulterior către executori. Totodată 
informaţia ce ţine de activitatea instanţei este plasată în reţeaua Intranet în mapa comună de 
utilizare ”Public”.

29. Documentele oficiale (planuri de activitate, rapoarte, note informative, etc) sunt 
întotdeauna semnate olograf de şefii de direcţii, secţii şi transmise spre executare.

30. în cazul ordinelor preşedintelui, ce implică sarcini, este specificat executorul sau grupul de 
executori şi termenul de executare a acestora.

31. Dispoziţiile care ignoră ierarhia intra instituţională sunt considerate neregulamentare, cu 
excepţia dispoziţiilor date de preşedinte, vicepreşedinte, şeful
secretariatului care în exercitarea atribuţiilor beneficiază de drepturi generale de a da dispoziţii, a 
efectua controale şi a aplica sancţiuni pentru neexecutare, potrivit Legii cu privire la organizarea 
Judecătorească.

32. în cazul în care, din motive obiective, persoana responsabilă nu poate executa sarcina 
stabilită în termen, ea va anunţa în scris sau verbal, în dependenţă de caz, superiorii.

33. Corespondenţa şi/sau petiţiile parvenite la Curtea de Apel Chişinău se înregistrează în 
mod centralizat, în aceeaşi zi, de către Secţia monitorizare şi relaţii cu publicul în Registrul de 
intrare a corespondenţei.

34. Secţia monitorizare şi relaţii cu publicul, în aceeaşi zi sau cel târziu a doua zi, indiferente 
de problema vizată în petiţie, va dispune transmiterea acestora Preşedintelui instanţei pentru 
repartizare persoanelor responsabile de examinare.



persoană din cadrul Secţiei monitorizare şi relaţii cu publicul, responsabilă pentru relaţii mass- 
media (purtător de cuvânt al Curţii).

53. Purtătorul de cuvânt este cel care furnizează date şi informaţii de interes public către mass- 
media. Nu este permis judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi personalului, să 
furnizeze informaţii privind cauzele deduse judecăţii aceste persoane avînd obligaţia să îndrume 
solicitanţii către structura de comunicare.

54. Purtătorul de cuvânt asigură un proces de comunicare proactiv, reactiv, periodic, precis, 
suficient, consecvent şi adecvat. Purtătorul de cuvânt identidică şi satisface cerinţele specifice cu 
privire la comunicare, în limitele impuse de legislaţie şi de situaţia specifică. Această persoană 
asigură, de asemenea, tratamentul echitabil al jurnaliştilor (principiul egalităţii în rândul mass 
media).

55. Preşedintele Curţii de Apel Chişinău poate face declaraţii de presă, prin care să fie 
exprimată poziţia oficială a instituţiei pe care o conduce.

56. Comunicarea Curţii de Apel Chişinău cu mass-media se desfăşoară cu respectarea limitelor 
stabilite prin actele normative care reglementează activitatea Curţii (Legea nr. 514-XIII din 
06.07.1995, privind organizarea judecătorească, precum şi prin alte acte normative care conţin 
dispoziţii privind activitatea desfăşurată.

57. Datele de contact (nume/prenume, telefon, fax, e-mail) al purtătorului de cuvânt se 
publică pe pagina web a Curţii.

58. Purtătorul de cuvânt beneficiază de sprijinul eficient al tuturor direcţiilor şi serviciilor 
instituţiei pentru realizarea activităţilor specifice.

59. Purtătorul de cuvânt întocmeşte zilnic revista presei şi o comunică săptămînal judecătorilor, 
prin intermediul structurilor de comunicare. Vor fi înglobate, prioritar articole de presă şi 
înregistrări/transcrieri audiovizuale privind activitatea Curţii de Apel Chişinău, mediatizarea 
dosarelor de rezonanţă, modul de gestionare şi documentare a acestora, referitor la calitatea 
activităţii actului de justiţie şi a magistraţilor.

60. In situaţia în care, în mass-media, sunt identificate articole referitor la activitatea unor 
magistraţi, precum şi la modul în care aceştia au investigat sau gestionat soluţionarea unui caz, 
purtătorul de cuvânt informează Preşedintele Curţii de Apel Chişinău.

61. In cazul unor materiale, mass-media care valorifică informaţii eronate în legătură cu 
procedurile judiciare, cu activitatea magistraţilor implicaţi în desfăşurarea acestora sau cu activitatea 
Curţii de Apel Chişinău, purtătorul de cuvânt informează conducerea instituţiei şi asigură, de îndată, 
informarea corectă a opiniei publice, prezentând situaţia reală şi/sau exprimînd poziţia instituţiei 
faţă de problemele semnalate.

62. In acest scop, purtătorul de cuvânt va depune diligente pentru exercitarea dreptului la 
replică sau rectificare şi va solicita instituţiei care a difuzat materialul de presă, acordarea unui spaţiu 
pentru exprimarea dreptului la replică sau rectificarea datelor şi informaţiilor.

63. Solicitarea împreună cu replica sau rectificarea se publică pe pagina de internet a instituţiei 
lezate şi pe pagina de internet (www.cac.iustice.mdl.

64. Purtătorul de cuvânt are obligaţia informării complete şi fără discriminare reprezentanţii 
mass-media care au solicitat o anumită informaţie de interes public.

65. Nu sunt publice informaţiile pe cauzele în care sunt implicaţi minorii, în care se conţin 
informaţii ce constituie secret de stat, taină comercială, adopţie, precum şi infracţiunile cu caracter 
sexual sau informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege.

66. Şedinţele de judecată publice sunt întotdeauna accesibile jurnaliştilor fără mijloacele de 
înregistrare tehnică.

67. Şedinţele de judecată sunt nepublice atunci cînd legea instituie această interdicţie sau cînd 
preşedintele completului a declarat şedinţa de judecată închisă, cu respectarea condiţiilor prevăzute 
de lege.

68. Filmarea, fotografierea şi înregistrarea audio în sălile de judecată se vor efectua numai cu 
acordul preşedintelui completului de judecată. Fotoreporterii şi echipele de radio şi televiziune

http://www.cac.iustice.mdl


trebuie să solicite în prealabil (recomandabil cu 24 ore înainte de şedinţă), prin intermediul 
Serviciului de relaţii publice, permisiunea privind accesul în sala de şedinţă, cu indicarea cauzelor 
în care solicită efectuarea de înregistrări.

69. în cazul în care li se permite accesul în sala de judecată, în timpul şedinţei, reprezentanţii 
mass-media pot realiza înregistrări video şi audio, cu încuviinţarea preşedintelui completului, a 
unuia sau mai multora dintre următoarele momente: intrarea în sală a membrilor completului, 
deschiderea şedinţei de către preşedintele completului şi pronunţarea hotărîrii

70. Nu este permisă transmiterea în direct a şedinţelor de judecată
71. Este interzisă difuzarea înregistrărilor sau imaginilor captate fără acordul preşedintelui 

completului de judecată, în cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul Coordonator 
al Audiovizualului.

72. Curtea promovează o politică de comunicare activă cu publicul şi mass-media prin 
îndeplinirea conştiincioasă a atribuţiilor sale profesionale şi promovarea imaginii Curţii.

73. în cazul organizării evenimentelor publice, Serviciul monitorizare şi relaţii publice 
împreună cu şeful secretariatului elaborează un plan de comunicare.

74. Pentru asigurarea sinergiei în realizarea obiectivelor Curţii, colaboratorii susţin şi participă 
(după competenţe) la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor


