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Sistemul judecătoresc în Republica Moldova
“Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.”
Constituţia RM
În anul 1994 a fost aprobată de către Parlament Concepţia reformei judiciare şi de drept care
avea la baza ideea că, în perioada de tranziţie de la sistemul totalitar la un stat democratic, este
necesara formarea noilor mecanisme juridice.
Principalul pas în crearea cadrului legislativ şi a statului de drept l-a constituit adoptarea
Constituţiei, care conţine un capitol special consacrat autorităţii judecătoreşti. Acest pas a fost urmat
de adoptarea mai multor legi: Legea cu privire la Curtea Constituţionala, Legea privind organizarea
judecătoreasca, Legea cu privire la statutul judecătorului,
etc.
Sistemul judecătoresc era format din 4 verigi:
Sistemul judecătoresc în anul
judecătoriile, tribunalele, Curtea de Apel Chişinău şi
1995:
Curtea Supremă de Justiţie, au fost instituite şi instanţe
- Judecătorii, judecătoria
specializate - judecătoria economica şi judecătoria
militară şi economică;
militara.
- Tribunale de circumscripţie;
A fost instituită Curtea Constituţionala, unica
- Curtea de Apel Chişinău şi
autoritate de jurisdicţie constituţionala în Republica
Curtea de Apel Economică;
Moldova care exercita controlul constituţional la nivel de
- Curtea Supremă de Justiţie.
stat.
Sistemul Judecătoresc în anul
Întrucît reforma judiciara şi de drept s-a efectuat pe
2003:
parcursul a mai multor ani, s-a reliefat necesitatea unei noi
- Judecătorii, judecătoria
restructurări a sistemului judiciar. Astfel, în conformitate
militară şi economică;
cu Legea nr.1471 din 21 noiembrie 2002 pentru
- Curţile de Apel Curtea de
modificarea Constituţiei Republicii Moldova, a fost pusa
Apel Economică;
temelia unei noi organizări a sistemului instanţelor
- Curtea Supremă de
judecătoreşti, ce prevedea excluderea unei verigi – a
Justiţie.
tribunalelor –deoarece structura precedenta s-a dovedit a fi
Sistemul Judecătoresc în anul
foarte complexa. Ca urmare, instanţele de fond, de apel si
2012:
de recurs vor examina mai operativ cauzele, sporind astfel
accesul cetăţenilor la Curtea Suprema de Justiţie. Prin
adoptarea la 8 mai 2003 a Legii nr. 191-XV pentru
modificarea si completarea unor acte legislative, a fost
stabilit mecanismul de implementare a noului sistem de
instanţe.
Ultima reformă de amploare în cadrul sistemului
judecătoresc a demarat în anul 2011.

-

Judecătorii, judecătoria
militară şi comercială de
circumscripţie.
- Curţile de apel;
- Curtea Supremă de Justiţie.
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Istoricul apariţiei
În urma reorganizării sistemului judecătoresc din anii 2002-2003,
Tribunalul de Circumscripţie Bălţi a fost înlocuit cu Curtea de Apel Bălţi,
care îşi desfăşoară activitatea în fostul sediu al Tribunalului. Primul
preşedinte al Tribunalului şi cel care şi-a adus aportul la asigurarea
tribunalului cu un sediu care să corespundă necesităţilor unei instanţe la acel
moment a fost Eugen Sofroni. Deschiderea Tribunalului a avut loc în vara
anului 1999, iar la ceremonia de inaugurare a participat preşedintele de
atunci Petru Lucinschi.
La momentul constituirii în cadrul curţii erau 20 de funcţii de
judecători.
Pe parcursul activităţii funcţia de Preşedinte a Curţii de Apel Bălţi a
fost ocupată de:
Clim Eugeniu - iunie 2003 - ianuarie 2004;
Scutelnic Gheorghe - martie 2004 - mai 2012;
Gheorghieş Alexandru - iunie 2012 - prezent.

Competenţa jurisdicţională
Curtea de Apel Bălţi, îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care
cuprinde 15 judecătorii situate la nordul Republicii Moldova., şi anume:
Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni,
Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti şi Ungheni. .
Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de judecătoriile din
circumscripţie curţii pot fi atacate cu apel iar încheierile emise de aceleaşi
judecătorii se atacă cu recurs la Curtea de Apel Bălţi.
Totodată Curtea de apel Bălţi examinează cererile de declarare a
insolvabilităţii conform competenţei.
În cadrul Curţii de Apel Bălţi 9 judecători activează în Colegiul
Penal şi 12 judecători activează în Colegiul Civil şi de contencios
administrativ. Componenţa colegiilor se aprobă de către preşedintele curţii,
prin ordin, la începutul fiecărui an. Preşedintele curţii de apel are dreptul să
dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea
unor cauze în alt colegiu.

Informaţii statistice
Anul

2003
2004
2010
2011
2012

Dosare civile
aflate în
procedură
903
1903
3351
3642
3663

examinate
802
1721
2257
2544
2420

Dosare penale şi contravenţionale
aflate în
examinate
procedură
967
847
1798
1603
2037
1718
1976
1748
1965
1645

Deschiderea Tribunalului
de Cirucmscripţie Bălţi.
Preşedintele Tribunalului
E. Sofroni şi Preşedintele
RM P. Lucinschi

Eugeniu Clim
(primul preşedinte al Curţii
de Apel Bălţi, iunie 2003ianuarie 2004)
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Scutelnic Gheorghe
(preşedinte al Curţii de Apel
Bălţi, martie 2004-mai
2012)
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Organizarea Curţii de Apel Bălţi
Activitatea curţii în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele
instanţei judecătoreşti, asistat de doi vicepreşedinţi. Preşedinţii şi
vicepreşedinţii curţii de apel sînt numiţi în funcţie de către
Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru un termen de 4 ani. Aceştia pot
deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate
succesiv.
În prezent preşedintele Curţii de Apel Bălţi este Alexandru
Gheorghieş, vicepreşedinte şi Preşedintele Colegiului penal Mihail Nicolaev, vicepreşedinte şi Preşedintele Colegiului Civil şi
de contencios administrativ - Ababei Eduard.
În cadrul curţii urmează să activeze 24 judecători.
Nicolaev Mihail
Activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei Vicepreşedintele
judecătoreşti este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, Curţii de Apel Bălţi
condus de un şef numit în funcţie de către preşedintele instanţei
judecătoreşti, şeful secretariatului Curţii de Apel Bălţi este Ala
Curicheru.
Secretariatul curţii de apel este constituit din grefă şi
serviciul administrativ. Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti
asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei. În cadrul
grefei activează grefieri (24 unităţi), asistenţi judiciari (24 unităţi),
traducători (5 unităţi), Direcţia sistematizare, generalizarea practicii
judiciare şi relaţii cu publicul ( 7 unităţi), precum şi Direcţia
evidenţă şi documentare procesuală (11 unităţi) compusă din Secţia
civilă şi de contencios administrativ şi secţia penală şi Ababei Eduard
contravenţională.
Vicepreşedintele
Serviciul administrativ al secretariatului curţii asigură Curţii de Apel Bălţi
activitatea organizatorică a instanţei judecătoreşti. În cadrul
serviciului administrativ activează serviciul financiar-economic (2
unităţi), serviciul resurse umane (1 unitate), serviciul arhivă (2
unităţi), serviciul expediţie (2 unităţi), serviciul asigurare tehnico-materială (20 unităţi).
În total personalul instanţei este constituit din 124 de unităţi.
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O zi din viaţa instanţei

Pe panou sunt afişate listele cauzelor ce
urmează a fi examinate.
În holul instanţei, justiţiabilii aşteaptă să fie
invitaţi în sala de şedinţe de către grefier.

În sălile de şedinţe este plasată/afişată
Declaraţia de Independenţă, Stema de Stat,
Drapelul de Stat şi Constituţia Republicii Toate sălile de şedinţe sunt dotate cu Sistemul
de înregistrare audio a şedinţelor de judecată
Moldova.
„Femida”
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Pronunţarea deciziei.
În şedinţele de judecată, judecătorii poartă
mantii de culoare neagră şi insigne cu
imaginea Stemei de Stat.
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Direcţia evidenţă şi documentare procesuală asigură înregistrare operativă şi gestionarea
documentelor la nivelul instanţei cît şi
primirea cetăţenilor.

Secţia civilă şi de contencios administrativ Asigură înregistrarea dosarelor în Programul
şi Secţia penală şi contravenţională a Integrat de Gestionare a Dosarelor, precum şi
Direcţiei evidenţă şi documentare verifică evidenţa şi circulaţia lor.
procesuală..
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Direcţia sistematizare, generalizare a practicii
judiciare si relaţii cu publicul - asigură informarea
justiţiabililor cu informaţii de interes public,
efectuează analiza statisticii judiciare
trimestrială, anuală privind activitatea curţii

Grefierii contribuie la înfăptuirea justiţiei prin
acordarea sprijinului necesar judecătorilor la
înfăptuirea actului de justiţie (întocmesc
procesele-verbale ale şedinţelor de judecată,
înştiinţează participanţii, etc) Pentru
asigurarea plenititudinii procesului-verbal la
întocmirea acestuia grefierul utilizează
înregistrarea audio a şedinţei de judecată
Asistenţii judiciari colectează actele normative
necesare judecătorului şi altă informaţie necesară
pentru judecarea dosarului cît şi generalizează
problemele de drept în dosare şi elaborează
recomandări pe marginea problemelor invocate
inclusiv asigură depersonalizarea hotărîrilor
judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a
instanţei.
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Serviciul translare. Persoanele care nu posedă
sau nu vorbesc limba moldovenească au
dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi
lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin
interpret.
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Serviciul expediţie

Serviciul arhivă

Camera pentru audierea martorilor şi părţilor
vătămate minore
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Judecătoria Bălţi
str. Hotinului, 43, mun. Bălţi
jba.justice.md,email jba@justice.md
tel.23122212
judecători – 18
aparatul instanţei – 69 unităţi
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Judecătoria Donduşeni
str. 31 August 1989, nr 19, or.
Donduşeni
jdn.justice.md, e-mail –
jdn@justice.md
tel: 25121273
judecători – 5 unităţi
aparatul instanţei – 26 unităţi
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Judecătoria Briceni
str. Independenţii, nr 5, or. Briceni
jbr.justice.md, e-mail –
jbr@justice.md
tel: 24724701
judecători – 6 unităţi
aparatul instanţei – 30 unităţii
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Judecătoria Drochia
str.31 august 1989,7, or. Drochia
jdr.justice.md,email:jdr@justice.md
tel. 025222486
judecători – 6 unităţi
aparatul instanţei - 30,5 unităţi
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Judecătoria Edineţ
str.Ştefan Vodă,1, or. Edineţ
jed.justice.md,email:jed@justice.md
tel. 024622774
judecători – 7 unităţi
aparatul instanţei - 32,5 unităţi
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Judecătoria Făleşti
str.1 Mai, 14, or. Făleşti
jfa.justice.md,email:jfa@justice.md
tel. 025922749
judecători – 6 unităţi
aparatul instanţei - 24 unităţi
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Judecătoria Floreşti
str.M. Eminescu, 1, or. Floreşti
jfl.justice.md,email:jfl@justice.md
tel. 025020667
judecători – 8 unităţi
aparatul instanţei - 35,5 unităţi
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Judecătoria Glodeni
str.Ştefan cel Mare,7, or. Glodeni
jgl.justice.md,email:jgl@justice.md
tel. 024922891
judecători – 5 unităţi
aparatul instanţei - 28 unităţi
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Judecătoria Ocniţa
strBurebista,47, or. Ocniţa
joc.justice.md,email:joc@justice.md
tel. 024724742
judecători – 5 unităţi
aparatul instanţei – 25,5 unităţi
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Judecătoria Rîşcani
str.31 august, 9, or. Rîşcani
jrs.justice.md,email:jrs@justice.md
tel. 025623572
judecători – 5 unităţi
aparatul instanţei -26 unităţi
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Judecătoria Sîngerei
str. Testimiţeanu,4, or. Sîngerei
jsi.justice.md,email:jsi@justice.md
tel. 026221569
judecători – 6 unităţi
aparatul instanţei – 29,5 unităţi
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JudecătoriaŞoldăneşti
str.Victoriei, 18, or. Şoldăneşti
jsd.justice.md,email:jsd@justice.md
tel. 027220315
judecători – 4 unităţi
aparatul instanţei -22 unităţi
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Judecătoria Soroca
str.Independenţei,62, or. Soroca
jsr.justice.md,email:jsr@justice.md
tel. 023022496
judecători – 10 unităţi
aparatul instanţei – 42,5 unităţi
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Judecătoria Teleneşti
str.Ştefan cel Mare,6, or. Teleneşti
jtl.justice.md,email:jtl@justice.md
tel. 025823186
judecători – 6 unităţi
aparatul instanţei – 27 unităţi
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Judecătoria Ungheni
str.Naţională,21, or. Ungheni
jun.justice.md,email:jun@justice.md
tel. 023623354
judecători – 8 unităţi
aparatul instanţei – 33 unităţi
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Activitatea extrajudiciară a Curţii de Apel Bălţi

„Zilele Uşilor

Deschise”

În cadrul instanţei regulat se organizează un şir de evenimente orientate spre
cultivarea culturii juridice în rîndul populaţiei.

Masa rotundă cu participarea elevilor

Seminar organizat în incinta Liceului teoretic „V.
Alecsandri” din mun. Bălţi
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