
                                                                            

În cadrul Curţii de Apel Bălţi activează: 
 
Biroul 103. Şeful secretariatului – Argentina Sârghi, la care 

justiţiabilii pot apela privind chestiunile de ordin administrativ-

financiar.           Tel. 067488342 

 

Biroul 107 - Direcţia evidenţă şi documentare procesuală 

(DEDP), şeful direcţiei – Marina Burdujan,  unde justiţiabilul are 

posibilitatea: 

- să depună cereri privind cauzele aflate pe rol; 

- să depună înscrisurile şi actele  solicitate de instanţă 

inclusiv bonul ce confirmă achitarea taxei de sat, cererea de apel 

motivată, referinţa. 

ATENŢIE:  Cererea de apel /recurs se depune pentru prima 

dată în instanţa ce a pronunţat hotărîrea sau emis încheierea. 

- Să depună cerere introductivă privind intentarea procedurii 

de insolvabilitate. 

Fax: 0(231)23143 / E-mail: cab@justice.md 

 

Biroul 105: Secţia penală în cadrul DEDP, şeful secţiei – 

Rodica Clapco, unde justiţiabilul are posibilitatea: 

- să solicite informaţii despre dosarele penale şi 

contravenţionale aflate în procedura curţii; 

- să solicite întrevederea cu inculpatul ce se află în 

penitenciar.     

- au  nevoie de copii de pe actele emise de către instanţă.                 

Tel. 0(231)20392 

 

Biroul 114: Secţia civilă în cadrul DEDP, şeful secţiei 

Natalia Snatinschi, unde justiţiabilul are posibilitatea: 

- să solicite informaţii despre dosarele civile aflate în 

procedura curţii;  

- au  nevoie de copii de pe actele emise de către instanţă.                  

Tel. 0(231)22053 

 

Grefierii la care justiţiabilii pot apela în cazul în care: 

- intenţionează să facă cunoştinţă cu materialele dosarului 

aflat  în procedură judecătorului; 

- sunt necesare informaţii despre şedinţele de judecată 

programate pe cauzele a căror participanţi sunt. 

Numerele de contact pot fi accesate pe pagina web a 

instanței https://cab.instante.justice.md/ la rubrica: 

”Contacte” 

 

Biroul 100: Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul, 

şeful serviciului Mariana Pinteac,  în cazul în care justiţiabilul 

are nevoie de informaţii despre activitatea curţii  cu caracter 

public.            Tel.  0(231)61588 

 

TAXA DE STAT 
Se impune cu taxă de stat  cererea de declarare a 

insolvabilităţii, cererea de apel precum şi cererea de 

eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti. 

Persoanele pot fi scutite prin lege de la achitarea taxei de 

stat sau pot solicita scutirea/amînarea/eşalonarea plăţii 

taxei de stat de la judecător la cererea părţii. 

Dovada achitării taxei de stat serveşte bonul de plată 

eliberat de bancă ce se păstrează  în original instanţei la 

materialele cauzei. 

Achitarea taxei de stat poate avea loc prin utilizarea 

Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay, în 

acest caz este obligatorie prezentarea instanței a notei de 

plată generată de sistem la achitarea taxei de stat. 

 

Datele bancare pentru achitarea  

taxei de stat: 

Beneficiar: Ministerul Finanțelor 

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000 

Codul fiscal: 1006601000037 

Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de 

Stat 

 

 

Datele bancare pentru achitarea taxei 

pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea 

audio a ședinței de judecată: 

 

Beneficiar: Curtea de Apel Bălți 

Codul IBAN: MD14TRPAAA142310A01189AA 

Codul fiscal: 1007601000399 

Cod bancar: TREZMD2X 

Cont de decontare: 33114001 
 

 

 
Curtea de Apel Bălţi este o verigă a sistemului 

judiciar în Republica Moldova şi este situată în mun. 

Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 54. 

În cadrul Curţii activează 24 judecători, instanţa fiind 

condusă de Președintele Ion Talpa asistat de 

vicepreședinții interimari Gheorghe Scutelnic și Stela 

Procopciuc. 

Programul de lucru:   

Luni - Vineri, începând cu ora 08:00 până la 17:00, 

întrerupere pentru prânz de la 13:00 până la 14:00. 

Competenţa materială 

- judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în 

primă instanţă de judecătorii; 

-judecă recursurile declarate împotriva încheierilor emise de 

judecătorii; 

-judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor 

extraordinare de atac; 

-soluţionează conflictele de competenţă apărute între 

judecătorii;  

- soluţionează în primă instanţă acţiunile în contencios 

administrativ împotriva actelor administrative normative, care 

nu se supun controlului de constituţionalitate 

- exercită alte atribuţii, conform legii. 

Competenţa teritorială: 

În raza teritorială de activitate a curţii sunt 4 judecătorii:   
• Judecătoria Bălţi  

- sediul Bălţi 

- sediul  Făleşti 

- sediul Sîngerei 

• Judecătoria Drochia 
- sediul Drochia 

- sediul Glodeni 

- sediul Rîşcani (raion) 

• Judecătoria Edineţ 
- sediul Edineţ 

- sediul Briceni 

- sediul Donduşeni 

- sediul Ocniţa 

• Judecătoria Soroca 
- sediul Soroca 

- sediul Floreşti 

mailto:cab@justice.md


 

 
 

În cadrul Curţii de Apel Bălţi au fost formate 

două colegii, după categoria cauzelor şi anume: 

 

Colegiul Penal 

avînd în componenţă următorii judecători: 

- Gheorghe Scutelnic, Preşedintele 

Colegiului 

- Angela Revenco  

- Ala   Rotaru  

-  Dumitru Puşca  

- Ghenadie Liulca 

- Oleg Moraru 

- Oxana Mironov 

- Ruslana Burdeniuc   

- Svetlana Şleahtiţki 

- Viorel Pușcaș 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

avînd în componenţă următorii judecători: 

- Stela Procopciuc, Preşedintele Colegiului 

- Adriana Garbuz 

- Alexandru Gheorghieș 

- Iulia Grosu 

- Dumitru Corolevschi  

- Elena Grumeza 

- Natalia Chircu  

- Andrian Ciobanu 

- Diana Stănilă 

 

 

 

 

SISTEMUL INFORMAŢIONAL 

JUDECĂTORESC 

Sistemul informaţional judecătoresc conţine trei 

elemente: 

• Programul Computerizat de Gestionare a 

Dosarelor (PCGD) - permite reproducerea tuturor 

operaţiunilor ce ţin de gestionarea dosarului: înregistrarea 

dosarului, salvarea documentelor, modele de acte 

judecătoreşti, arhivarea dosarelor, transferul la altă 

instanţă judecătorească. Toate dosarele parvenite în 

instanţă sunt repartizate în mod automat şi aleatoriu de 

către PIGD, ca dovadă la dosar fiind anexată Fişa de 

repartizare. Participanții pot solicita gratuit eliberarea 

confirmării înregistrării dosarului din PIGD. 
• Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor 

de judecată „Femida”-  toate sălile de şedinţă a curţii 

sunt  dotate cu echipament şi soft specializat pentru 

înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Această 

inovaţie permite eliberarea copiilor înregistrării audio 

participanţilor la proces şi prin aceasta, asigurarea 

judecării echitabile a cauzei. Copia înregistrării audio se 

eliberează la cererea persoanei la prezentarea de către 

aceasta a confirmării achitării taxei de 20 lei. 

• Pagina web a curţii de apel o accesaţi la link-

ul: instante.justice.md: aici utilizatorii au acces la date 

privind judecarea cauzei – cum ar fi informaţii despre 

dosar, şedinţele pe dosarul dat şi hotărîrea pronunţată, 

alte informaţii utile de caracter general – date generale 

privind depunerea cererii, prevederi legale, ghiduri. 

 

 

ISTORICUL  

 

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 2012-15 iulie 

2020. 

-Talpa Ion- 31 decembrie 2021-prezent. 

 

Activitatea extra-judiciară a curţii 

În cadrul instanţei  regulat se organizează un şir 

de  evenimente orientate spre cultivarea culturii 

juridice în rîndul populaţiei. 

Astfel semestrial se desfăşoară astfel de 

evenimente pentru publicul larg ca „Zilele Uşilor 

Deschise”, procese simulate cu participarea elevilor 

şi studenţilor din localitate, mese rotunde, ect. 

În cazul în care sunteţi interesat de a participa la 

astfel de evenimente puteţi afla despre data 

desfăşurării acestora pe pagina web a instanţei: 

instante.justice.md sau de a apela la tel.023161588. 

 


