
 

 APROBAT: 

Preşedintele  

Curţii de Apel Bălţi 

Ion  Talpa 
 

    ---------------------- 

17  ianuarie 2022 

 

Planul de activitate 

al Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi 

pentru anul 2022 

 

  Urmărind scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii organizatorico-

administrative a Colegiului penal a Curţii de Apel Bălţi, luînd în consideraţie opiniile 

judecătorilor asupra proiectului Planului de activitate al Colegiului penal pentru anul 2022, 

în exercitarea atribuţiilor funcţionale, 

 

          PROPUN: 

 

 De stabilit Planul de activitate al Colegiului  penal al Curţii de Apel pentru anul 

2021 în următoarea redacţie: 

Nr. Denumirea acţiunii Coordonator Executor Termenul 

executării 

1 2 3 4 5 

 

a) Activităţi de ordin general 

 

1. Bilanţul efectuării justiţiei în 

Colegiul penal pe anul 2021 

Ion Talpa Gheorghe 

Scutelnic 

 

Ianuarie  

2. Sinteza examinării cauzelor 

penale și contravenționale în 

ordine de apel și recurs în 

completele formate 

Gheorghe 

Scutelnic 

 

Preşedinţii 

colegiilor 

Săptămînal, 

în fiecare zi de 

joi 

3. Activități de autoinstruire a 

asistenților judiciari în Colegiul 

Penal 

Angela 

Revenco 

Elena  

Țăruș 

Lunar, prima zi 

de luni din 

fiecare lună 

4. Activități de autoinstruire a 

grefierilor în Colegiul Penal 

Ruslana 

Burdeniuc 

Marina 

Burdujan 

Ana Balan -

Danilov 

Lunar, ultima zi 

de luni din 

fiecare lună 

5. Acordarea asistenței metodice 

judecătorilor din judecătoriile 

din raza de activitate a CAB în 

materie penală și 

contravențională. 

Gheorghe 

Scutelnic 

 

Judecătorii 

zonali 

Conform 

graficului 

stabilit 

 

 



 

b) Activităţi de ordin special 

 

6. Notă informativă privind 

efectuarea justiției în Curtea de 

Apel Bălți pentru anul 2020, 

conform indicatorilor CEPEJ 

Ion Talpa Tatiana 

Țurcanu  

ianuarie 

7. Generalizarea practiciii 

judiciare cu privire la 

particularitățile examinării 

cauzelor prevăzute  la art. 2011 

Cod Penal 

 

Ala  

Rotaru 

 

Mariana  

Alexei 

 

aprilie 

8. Generalizarea practicii judiciare 

cu privire la examinarea 

cauzelor de corupție, aplicarea 

instituțiilor punerii sub 

sechestru a bunurilor și 

confiscării speciale și aplicarea 

pedepselor pe cazuri de 

corupție 

 

Dumitru  

Pușca 

 

 

 

 

Inga  

Eremciuc 

 

aprilie 

9. Generalizarea practicii judiciare 

cu privire la particularitățile 

examinării cauzelor prevăzute 

la art. 287 Cod Penal 

 

Oxana  

Mironov 

 

Tatiana 

Țurcanu 

 

mai 

10. Generalizarea practicii judiciare 

cu privire la particularitățile 

examinării cauzelor 

contravenționale 

 

Ghenadie 

Liulca  

 

Mariana  

Alexei 

 

septembrie 

11. Generalizarea practicii judiciare 

cu privire la particularitățile 

examinării cauzelor în ordinea 

art. 313 CPP 

 

Svetlana 

Șleahtițchi 

 

 

Inga  

Eremciuc 

octombrie 

12. Generalizarea practicii judiciare 

cu privire la judecarea apelului, 

identificarea erorilor judiciare 

comise de către instanţele de 

fond, pentru perioada anului 

2022 

 

 

Gheorghe 

Scutelnic 

 

Inga  

Eremciuc  

 

ianuarie 

2023 

 

 

 

Preşedintele interimar  

al Colegiului penal 

al Curţii de Apel Bălţi                          /semnat/                              Gheorghe  Scutelnic 


