
INFORMAŢIA
privind înfăptuirea justiţiei de către judecătorii Curţii de Apel Comrat

/pentru 12 luni ale anului 2018/

La 01 ianuarie a anului 2018 la Curtea de Apel Comrat în restanţă s-au
aflat 192 de cauze si materiale (adică cu 51 de cauze mai mult, decât la 01 ianuarie 
a anului 2017).

La 12 luni ale anului 2018 la Curtea de Apel Comrat au parvenit - 1344 
de cauze si materiale (adică cu 111 de dosare mai mult, decît în 12 luni ale anului 
2017).

Tabel 1. Cauzele noi / 12 luni 2017-2018 (număr absolut /  %)

Nr. Tipul de cauze
număr
absolut % număr

absolut %

2017 2018

1. Total cauze civile 325 26 % 423 31 %

2. Total cauze comerciale 57 5 % 57 4 %

3. Total cauze insolvabilitate 60 5 % 18 1 %

4. Total cauze de contencios 
administrativ 154 12 % 126 9 %

5. Total cauze penale 181 15 % 248 18 %

6. Materiale penale 214 17 % 271 20 %

7. Total cauze contravenţionale
9

179 15 % 184 13 %

8. Total alte categorii 63 5 % 17 1 %

Totalul calculat de cauze 1233 100 % 1344 100 %

Г Structura cauzelor noi pe parcursul anului
2018

■  1. Total cauze civile

■  2. Total cauze comerciale

■  3. Total cauze
insolvabilitate

■  4. Total cauze de
contencios administrativ

■  5. Total cauze penale

■  6 Materiale Penale

■  7. Total cauze 
contravenţionale
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In decurs de 12 luni ale anului 2018:
•  în procedură se aflau -  1536 de cauze şi m ateriale (adică cu 162 de 

dosare mai mult, decît pentru 12 luni ale anului 2017);
•  total încheiate -  1332 de cauze şi materiale (adică cu 150 de cauze mai 

mult, decît pentru 12 luni ale anului 2017), dintre care:
- 112 de cauze încheiate la faza soluţionării privind primirea cererii, apelului 

si recursului,
- remise în alte judecătorii şi instanţe de apel -  67 cauze şi materiale

(adică, cu 8 de cauze mai mult, decât pentru 12 luni ale anului 2017),
- remise în judecătorii după competenţă -  63 de dosare, din care 62 

dosare de insolvabilitate;
- judecate în fond 1090 de cauze şi materiale (adică cu 60 de cauze mai 

mult, decît pentru 12 luni ale anului 2017), inclusiv:
• 1 cauză civilă în ordine de contencios adm inistrative în I-instanţă,
• 1 cauză civilă în ordine de I-instanţă,
• în ordine de apel -  377 de cauze, dintre care:

✓  161 de cauze penale,
✓  137 de cauze civile,
✓  14 cauze comerciale,
✓  65 de cauze contencios administrativ.

• în ordine de recurs -  688 de cauze şi materiale, dintre care:
✓  41 cauze penale,
✓  159 cauze civile,
✓  24 cauze comerciale,
✓  31 cauze de contencios administrativ,
✓  6 cauze de insolvabilitate,
✓  171 de cauze contravenţionale prevăzute de CC al RM,
✓  140 de materiale privind măsurile preventive,
✓  63 de materiale cu privire la executarea hotărârilor judecătoreşti în 

cauze penale,
✓  9 materiale privind plângerea pe autorizarea judecătorului de instrucţie,
✓  39 materiale privind plângerile împotriva acţiunilor organelor de 

urmărire penală şi a organelor care exercită activitatea operativă de 
investigaţie,

✓  1 material privind ridicarea provizorie a permisului de conducere,
✓  3 material pentru materialele privind recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor judecătoriilor străine,
✓  1 material privind liberarea provizorie sub controlul judiciar a persoanei 

deţinute.
9

• conflict competenţă -  1 cauză penală,
• în ordin de revizuire -  5 cauze (4 cauză civile, 1 cauză 

contravenţională prevăzută de CC al RM),
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• materiale de abţinere de la judecată -  17 materiale.

Tabel 2. Cauzele soluţionate / 12 luni 2017-2018 (număr absolut /  %)

Nr. Tipul de cauze
număr
absolut

% număr
absolut

%

2017 2018
1. Total cauze civile 312 26 % 398 30 %
2. Total cauze comerciale 57 5 % 53 4 %
3. Total cauze insolvabilitate 62 5 % 74 6 %
4. Total cauze de contencios 

administrativ
150 13 % 118 9 %

5. Total cauze penale 152 13 % 236 18 %
6. Materiale penale 206 17 % 255 19 %
7. Total cauze contravenţionale9

179 15 % 181 14 %
8. Total alte categorii 65 5 % 17 1 %

Totalul calculat de cauze 1183 100 1332 100 %

N um ărul absolut de cauze aflate în procedură pentru perioada de 12 luni 
ale anului 2018 a constituit 1536 de cauze si materiale.

Volumul activităţii fiecărui judecător al Curţii de Apel Comrat pentru 
perioada de raportare a fost următorul:
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M .Galupa 225 225 191 32 46 78 30 5 2 17 8 7
(în demisie) 34
L.Caraianu 304 272 228 41 11 133 82 2 44 2 21 - - 13 8

G.Colev 306 256 209 44 43 83 36 3 47 2 16 - - 13 16

A.Curdov 336 284 216 41 53 89 31 2 68 4 24 - - 17 23

Şt.Starciuc 296 278 232 43 53 98 33 5 46 - 23 1 - 13 9

D.Fujenco 34 17 14 1 8 4 1 - 3 - - - - 3 -

TOTAL 1536 1332 1090 202 214 485 172 17 242 10 101 1 - 67 63

Astfel, pentru 12 luni ale anului 2018 încărcătura lunară pentru un judecător 
al Curţii de Apel Comrat în medie a constituit 26 de cauze si materiale, pe cînd 
pentru perioada de 12 luni ale anului 2017 a constituit 23,6 de cauze şi materiale.
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E necesar de menţionat că prin Legea pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative nr. 254 din 01.12.2017 (în vigoare de pe 05.01.2018), au fost 
introduse modificări în art. 355 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 
şi ca rezultat toate cauzele de insolvabilitate, aflate pe rolul Curţii de Apel Comrat, 
au fost remise după competenţă în instanţa de drept comun.

Pentru perioada de raportare raport procentual al cauzelor soluţionate cu 
numărul cauzelor parvenite (CR) a constituit 99 %, pe când conform totalurilor 
pentru 12 luni ale anului 2017 constituia -  96 %.

În perioada de 12 luni 2018 judecătorii instanţei de apel au examinate 1332 de 
cauze.

Durata examinării cauzelor este prezentată în Tabelul de mai jos:

Tabel 3. Durata medie a cauzelor soluţionate pe parcursul lunilor ianuarie- 
decembrie ale anului 2018.

Tipul de 
cauze

Cauze
soluţionate

Mai 
puţin 
de 1 
lună

De la 1 
pîna la 
3 luni

De la 3 
pîna la 
6 luni

De la 6 
pînă la 
12 luni

Intre 
1 şi 2 

ani

Intre 
2 şi 3 
ani

Intre 
3 şi 5 
ani

Mai
mult

de
5 ani

1. Total cauze 
civile 398 93 225 57 21 - - 2 -

2. Total cauze 
comerciale 53 13 27 8 3 - 2 - -

3. Total cauze 
insolvabilitate 74 11 13 6 9 7 17 - 11

4. Total cauze 
de contencios 
administrativ

118 31 58 24 5 - - - -

5. Total cauze 
penale 236 42 96 56 33 9 - - -

6. Materiale 
penale 256 170 72 12 1 - - - -

7. Total cauze 
contravenţi
onale

181 70 92 18 1 - - - -

8.Total alte 
categorii 17 17 - - - - - - -

Totalul 
calculat de 
cauze

1332 447 583 181 73 16 19 2 11
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În 12 luni ale anului 2018 în termen mai mult de 3 luni, au fost examinate 
302 din 1332 de cauze încheiate, adică 22,6 %.

Ţinem să menţionăm că, potrivit rezultatelor din anul 2017 indicatorul 
menţionat a constituit 21,2% (adică 251 din 1182 cauze încheiate).

Nr. Judecătorul

Total 
examinate 

de judecător 
în termen 

mai mult de 
3 luni

Din ele

De la 3 
pînă la 
6 luni

De la 6 
pînă la 
12 luni

De la 12 
pînă la 
24 luni

Mai 
mult de 

24 de luni

Mai 
mult de 
60 de luni

1. M.Galupa 
(în demisie)

48 36 10 2 - -

2. L.Caraianu 50 32 17 1 - -
3. G.Colev 57 36 9 4 6 2
4. A.Curdov 80 37 18 4 13 8
5. Şt.Starciuc 66 39 19 5 2 1
6. D.Fujenco 1 1 - - - -

TOTAL: 302 181 73 16 21 11

Urmează de menţionat, că procedura pe aceste cauze a fost amânată în mod 
repetat din motive obiective, inclusiv şi în legătura cu îmbolnăvirea participanţilor 
la proces, prezentarea probelor, luarea actului cu materialele dosarului, citarea şi 
asigurarea prezentării participanţilor la proces.

Restanta dosarelor la 31 decembrie a anului 2018 a constituit 204 de cauze
9

si materiale, adică cu 12 de cauze mai mult, decât la situatia din 31.12.2017.
9 7 7 9

Tabel 4. Cauzele pendinte la 31.12.2017-2018 (număr absolut /%)

Nr. Tipul de cauze
număr
absolut

% număr
absolut

%

2017 2018
1. Total cauze civile 42 22 % 67 33 %
2. Total cauze comerciale 10 5 % 14 7 %
3. Total cauze insolvabilitate 58 30 % 2 1 %

4. Total cauze de contencios 
administrativ 13 7 % 21 10 %

5. Total cauze penale 48 25 % 60 29 %
6. Materiale penale 9 5 % 25 12 %
7. Total cauze contravenţionale9

12 6 % 15 7 %
8. Total alte categorii 0 0 % 0 0 %

Totalul calculat de cauze 192 100 % 204 100 %
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Durata examinării cauzelor aflate în procedură la 31.12.2018 în Curtea de Apel 
Comrat, calculată în ani, este prezentată în Tabelul 5 de mai jos:

Tabel 5. Vârsta cauzelor pendinte la data de 31.12.2018

umărul de cauze înregistrate:

G
rand total

Tipul de 
cauze

Pendinte 
la 31.12. 

2018

Mai 
puţin 
de 1 
an

% din 
total

Între 
1 şi 2 
ani

% din 
total

Între 
2 şi 3 
ani

% din 
total

Între 
3 şi 6 
ani

% din 
total

1. Total cauze 
civile 67 64 31,37 % 2 1 0,98 % 12 0,49 % 0 0,00 %

2. Total cauze 
comerciale 14 14 6,86 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

3. Total cauze 
insolvabili
tate

2 2 0,98 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

4. Total cauze 
de contencios 
administra
tiv

21 19 9,31 % 1 0,49 % 13 0,49 % 0 0,00 %

5. Total cauze 
penale 60 58 28,43 % 2 0,98 % 0 0,00 % 0 0,00 %

6. Materiale 
penale 25 25 12,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

7. Total cauze 
contraven
ţionale

15 15 7,35 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

8.Total alte 
categorii - - 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Totalul 
calculat de 
cauze

204 197 95,56 % 5 2,45 % 2 0,98 % 0 0,00 % 204

Explicaţii la Tabelul 5.:
* Urmează de menţionat, că din 67 de cauze civile aflate pe rolul Curţii de Apel Comrat, pe 

1 cauza civilă aflată în procedură, conform datelor statistice în termen între 1 şi 2 ani, procedura 
de judecată a fost suspendată pe termen îndelungat din următoarele considerente:

1 - Pe cauza civilă nr. 06-2a-1203-13122017 Bîiclî Ecaterina şi Bîicli Ivan către Iabanjî 
Fiodor, Iabanjî Ghennadii şi Iabanjî Anna cu privire la încasarea în mod solidar a prejudiciului 
material, procedura de judecată a fost suspendată în legătura cu numirea expertizei (în domeniul 
construcţiei), şi termenul de suspendare constituie 9 luni 16 zile. Astfel, termenul de fapt de aflare 
a cauzei pe rolul Curţii de Apel Comrat constituie - 3 luni 2 zile.

Din 67 de cauze civile aflate pe rolul Curţii de Apel Comrat, pe 1 cauza civilă aflată în 
restanţă, conform datelor statistice în termen între 2 şi 3 ani, procedura de judecată a fost 
suspendată pe termen îndelungat din următoarele considerente:

2 - Pe cauza civilă nr. 06-2a-495-05072016 la cererea de chemare în judecată declarată de 
către Curudimov Vasilii către Toneva Vasilisa şi M anastîrlî Elena cu privire la încasarea bunurilor 
materiale, procedura de judecată a fost suspendată în legătura cu numirea expertizei (în 
domeniul construcţiei) şi termenul suspendării constituie 1 an 7 luni 14 zile. Astfel, termenul de 
fapt de aflare a cauzei pe rolul Curţii de Apel Comrat constituie - 10 luni 12 zile.
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Din 21 de cauze civile de contencios administrativ, aflate pe rolul Curţii de Apel Comrat în 
termen de la 2 pînă la 3 ani, pe 1 cauză, conform datelor statistice, procedura de judecată a fost 
suspendată pe termene îndelungate din următoarele considerente:

3 - Pe cauza civilă de contencios administrativ nr. 06-3a-657-15092016 la cererea de 
chemare în judecată declarată de către Fucedj Rima, Fucedji Mihail şi M arinova Feodosia către 
Primăria or. Ceadâr-Lunga cu privire la anularea actelor administrative, procedura de judecată 
a fost suspendată până la intrarea în vigoare a hotărârii judecătoriei Comrat, sediul Ceadîr-Lunga 
pr cauza civilă la cererea de chemare în judecată declarată de către Oficiul Teritorial Comrat al 
Cancelariei de Stat către Consiliul orăşenesc or. Ceadâr-Lunga, primarul or. Ceadîr-Lunga cu 
privire la anularea deciziei Consiliului orăşenesc privind transferarea încăperii de locuit 
(apartamente, asupra cărora a fost eliberată autorizaţia de construcţie) în încăpere nelocuibilă, 
termenul de suspendare a procedurii pe cauză a constituit 11 luni. Astfel, termenul de fapt de aflare 
a cauzei în procedura Curţii de Apel Comrat constituie - 1 an 4 luni 16 zile.

Dintre 204 de cauze şi materiale în restanţă mai mult de 6 luni se află 35 
de cauze (adică 17,15%).

Nr. Judecătorul Restanţa 
cauzelor la 
31.12.2018

Numărul cauzelor aflate 
în procedură mai mult 

de 6 luni

Din ele:
C auze civile în  odine 

de apel
C auze penale în  ordine 

de apel

numărul % din totalul 
cauzelor

1. L.Caraianu 32 8 3,92 % 4 4
2. G.Colev 50 7 3,43 % 3 4

3. A.Curdov 52 12 5,88 % 7 5

4. Şt.Starciuc 53 8 3,92 % 2 6

5. D.Fujenco 17 - - - -

TOTAL: 204 35 17,15 % 16 19

Se menţionează, că la data de 31 decembrie a anului 2017 în Curtea de Apel 
Comrat în restanţă se aflau 192 de cauze şi materiale, din cele cu termen mai mult 
de 6 luni -  67 de cauze, adică 34,9%.

Astfel, din datele prezentate reiese că, datorită unei planificări corecte şi 
desfăşurării cuvenite a şedinţelor de judecată la sfârşitul perioadei de raportare s-a 
reuşit de a:

5

1. majora numărul total de cauze examinate - cu 150 de cauze;
2. majora numărul total de cauze examinate în fond -  cu 60 de cauze;
3. majora numărul total de cauze, examinate în termen pînă la 3 luni -
cu 99 de cauze;
4. micşora numărul total al cauzelor, aflate în restanţă în termen mai mult de 

6 luni -  cu 32 de cauze (din care în restanţă mai mult de 1 an de fapt se află -  5 
cauze).

Analizând calitatea activităţii judecătorilor Curţii de Apel Comrat, este 
necesar de menţionat următoarele:

În conformitate cu informaţia dispusă (în baza analizei deciziilor, publicate pe 
pagina-web CSJ pe situaţia la 31 decembrie 2018) pentru 12 luni ale anului 2018 la

7



Curtea Supremă de Justiţie la examinare s-au aflat 197 de recursuri împotriva 
hotărârilor şi încheierilor Curţii de Apel Comrat, inclusiv:

- 115 de recursuri împotriva hotărârilor şi încheierilor Curţii de Apel Comrat,
pronunţate pe cauzele civile:
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Numărul
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judecate în
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1. M .Galupa 
(în demisie) - 18 - - 11 - 7 - 2 - 1 - - - 4 - -

2. L.Caraianu - 27 - - 12 - 15 - 8 - - - - - 7 - -

3. G.Colev - 17 1 - 8 - 8 - 6 - - - 1 - 1 - -

4. A.Curdov 3 29 - - 15 3 14 1 6 - 1 - - 2 7 - -

5. Şt. Starciuc - 21 - - 10 - 11 - 9 - - - - - 1 - 1

Total: 3 112 1 - 56 3 55 1 31 - 2 - 1 2 20 - 1

- 82 de recursuri împotriva încheierilor Curţii de Apel Comrat, pronunţate în
ordine de apel pe cauze penale:

Nr. Judecătorul

Numărul 
total al 

plîngerilor

Numărul
plîngerilor
considerate
inadm isibile

Numărul 
plîngerilor 
judecate în 

fond

Rezultatul judecării
casate menţinute

fără
m odificări

integral parţial cu încetarea 
procedurii

1. M .Galupa 
(în demisie)

12 8 4 - 1 - 3

2. L.Caraianu 17 8 9 3 1 2 3

3. G.Colev 15 10 5 2 - - 3

4. A.Curdov 20 12 8 5 2 - 1

5. Şt.Starciuc 18 11 7 1 4 1 1

Total: 82 49 33 11 8 3 11

Astfel, din 197 de recursuri împotriva hotărârilor şi încheierilor, pronunţate 
de judecătorii Curţii de Apel Comrat pe cauze civile şi cauze penale:

- 105 de recursuri au fo st declarate ca inadmisibile;
-1  recurs a fost restituit în baza art.4261 CPC RM;
- 91 de recursuri au fost examinate în fond. În urma examinării lor de Curtea 

Supremă de Justiţie a RM au fost:
✓  menţinute 31 de încheieri si 2 hotărîri;

у у '
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✓  modificată -1  încheiere;
✓  casate integral -  46 de încheieri si 1 hotărâre, casate în parte -1 0  încheieri

(4,4 %).
Din 57 acte judecătoreşti casate, inclusiv:

• cu pronunţarea unei noi hotărâri - 1 3  încheieri,
• cu trimiterea spre reexaminare -  28 încheieri,
• cu menţinerea hotărârii instanţei de fond - 1 2  încheieri,
• cu încetarea procedurii -  4 încheieri.

Raportarea actelor judecătoreşti casate/modificate la număr total de cauze 
finisate în 2018 a constituit 4,4 %.

În coroborare cu indicatorii indicaţi cu datele pentru perioada de 12 luni 2017 
(din 166 cereri de recurs examinate -  au fost casate 45 încheieri, 9 hotărîri şi a fost 
modificată 1 încheiere din 1182 cauze finisate, adică 4,6%) rezultă concluzia că 
necătînd la faptul majorării numărului de acte judecătoreşti contestate în perioda de 
raportare curentă raportare actelor judecătoreşti casate/modificate la număr total de 
cauze finisate s-a micşorat cu 0,2%.

Л

In privinţa organizării activităţii Curţii de Apel Comrat este necesar de 
menţionat următoarele:

9

La începutul anului 2018 în Curtea de Apel Comrat au activat cinci judecători: 
G. Colev, A. Curdov, Şt. Starciuc, M.Galupa şi L.Caraianu.

Prin Decretul Preşedintelui RM № 883-VIII din 19.09.2018 Dmitrii Fujenco a 
fost numit în calitate de judecător al Curţii de Apel Comrat.

Prin Decretul Preşedintelui RM № 942-VIII din 20.11.2018 Marina Galupa a 
fost eliberată din funcţia de judecător al Curţii de Apel Comrat conform cererii ei de 
demisie.

Pe situaţia la data de 31 decembrie 2018 din 7 unităţi de judecători, prevăzute 
de schemă de încadrare:

- activează 5 judecători,
- cu unul dinre judecătorii raporturile de muncă au fost suspendate,
- o funcţie de judecător este vacantă.
Prin Dispoziţia CSM nr. 128 din 05 octombrie 2018 judecătorul Fujenco D.S. 

a fost numit în calitate de preşedinte interimar al Curţii de Apel Comrat, începînd cu 
data de 08 octombria 2018.

Activitatea cu privire la evidenţa şi documentare procesuală, precum şi 
activitatea de înregistrarea mersului şedinţei de judecată (înregistrare audio) şi 
publicarea hotărârilor judecătoreşti se efectuează în baza Regulamentelor, aprobate 
de Consiliul Superior al Magistraturii.

La Curtea de Apel Comrat pentru perioada anului 2018 au fost efectuate 30 
adunări operative a judecătorilor, în cadrul cărora judecătorii au pus în discuţie 
informaţia şi interpelările parvenite de la Consiliul Superior al Magistraturii şi 
Curtea Supremă de Justiţie, au analizat rezultatele examinării cauzelor de către
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Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova şi hotărârile Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului.

În perioada e de raportare au fost organizate 48 de şedinţe de lucru cu 
participarea şefului Secretariatului al instanţei judecătoreşti, asistenţelor judiciari, 
grefierilor specialiştilor subdiviziunilor structurale în cadrul cărora au fost puse în 
discuţia chestiunile legate cu:

• exercitarea obligaţiilor de serviciu,
• activitatea în PIGD,
• eficienţa activităţii,
• elaborarea Regulamentelor interne,
• realizarea proiectelor, îndreptate spre înbunătăţirea activităţii Curţii de 

Apel Comrat.
Pe data de 16 februarie 2018 în incinta Curţii de Apel Comrat a avut loc 

Adunarea Anuală a Judecătorilor Curţii de Apel Comrat cu judecătorii judecătoriilor 
de circumscripţie cu privire la rezultatele activităţii obţinute în decursul anului 2017. 
La această adunare au luat parte judecătorii Curţii de Apel Comrat, Judecătoriei 
Comrat, Judecătoriei Cimişlia.

În perioada ianuarie-mai 2018 colaboratorii instanţiei au frecventat cursurile de 
instruire cu scopul îmbunătăţirii nivelului de cunoaştere a limbii de stat.

În luna mai anul 2018, 12 colaboratori ai Curţii de Apel Comrat au finisat 
studierea limbii de stat după programul de nivelul III şi 5 colaboratori - după 
programul de nivelul I.

În luna decembrie 2018 cu susţinerea Universităţii de Stat din Comrat pentru 
28 colaboratori ai Curţii de Apel Comrat au fost organizate cursuri speciale cu scopul 
îmbunătăţirii nivelului de cunoaştere a limbii de stat. durata cursurilor constituie 4

5 5

luni.

Implementare proiectelor în Curtea de Apel Comrat în anul 2018
• Conform Hotărârii CSM nr. 16/1 din 16 ianuarie 2018 la Curtea de Apel 

Comrat se realizează proiectul cu privire la Planul de acţiuni privind implementarea 
cadrului internaţional de excelenţă judecătorească. În cadrul realizării sarcinilor 
generale incluse în Planul de acţiuni au fost obţinute următoarele realizări:

- cu scopul asigurării accesului în instanţă pentru persoanele cu dizabilităţi au 
fost refăcute intrarea, coridoarele şi blocul sanitar;

- a fost renovat echipamentul tehnic pentru judecători, asistenţi judiciari şi 
grefieri cu suportul financiar al Programului pentru Justiţie Transparentă;

- a fost organizată activitatea Biroului Informaţional creat cu scopul oferirii 
informaţiei veridice justiţiabililor şi orientarea acestora în cadrul serviciilor prestate 
de instanţă. Testarea activităţii Biroului Informaţional a fost realizată în perioada 
timpului de la 11 septembrie până la 31 decembrie;

- a fost creat Biroul pentru traducători şi interpreţi, care a fost dotat cu 
echipamentul necesar.
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•Prin Hotărârea CSM nr. 323/16 din 03 iulie 2018 Curtea de Apel Comrat, 
judecătoriile Comrat şi Cimişlia au fost desemnate pentru testarea noului Program 
Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Testarea noului Program Integrat de 
Gestionare a Dosarelor (PIGD) este numită pentru data de 21 ianuarie 2019.

Secretariatul Curţii de Apel Comrat potrivit rezultatelor de activitate pentru 
perioada de 12 luni ale anului 2018 a făcut analiza indicatorilor principali de calitate 
şi cantitate.

Prin urmare, se prezintă tabelul, unde sunt indicate datele privind principalii 
indicatori de performanţă şi cantitate pentru perioada de ianuarie-decembrie ale 
anului 2018.

Principalii indicatori de performanţă şi cantitate 
pentru 12 luni ale anului 2017 şi 12 luni ale anului 2018

Nr. Indicatorii de performanţă 2017 2018

1. Cauze noi 1 233 1 344
2. Cauze soluţionate 1 183 1 332
3. Cauze pendinte 192 204
4. Rata de variaţie a stocului de cauze pendinte (CR) 96% 99%

5. Durata lichidării stocului de cauze pendinte 
(DT) (în zile)

1 233 1 344

6. Rata deciziilor atacate cu apel/recurs 14,0 % 14,8 %

7. Rata deciziilor modificate sau anulate de instanţa de 
apel/recurs

4,6 % 4,4 %

8. Judecători 4,70 5,08
9. Asistenţi judiciari 11,00 11,70
10. Personalul non-judiciar 23,04 21,88

11. Numărul total al angajaţilor 34,04 33,58
12. Personalul (inclusiv judecători) 38,74 38,66
13. Rata asistenţi judiciari / Judecător 2,34 2,30
14. Rata personal non-judiciar / Judecător 4,90 4,31
15. Rata angaiati /  Judecător 7,24 6,61
16. Cauze noi /  Judecător 262 265
17. Cauze soluţionate /  Judecător 252 262
18. Cauze soluţionate / Angajat 35 40

Anexă:
Raportarea datelor statistice privind activitatea judecătorilor Curţii de Apel 
Comrat pentru 12 luni ale anilor 2015-20L8 (1 filă).

PREŞEDINTE INTERIMAR 
al CURŢII DE APEL COMRAŢ itrii FUJENCO

i judiciare şi

Informaţia dată este bazată pe:
- rapoartele statistice ale Secţiei evidenţă şi documentară-
- analiza statisticii judiciare, efectuată de Direcţia de siste 

relaţii cu publicul.
Executorii: V. Diacenco - şef al Secretariatului instanţiei de judeca 
T. Juravliova - şef secţie generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice. Tel. 0 (298) 2-54-47
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Raportarea datelor statistice privind activitatea judecătorilor 
Curţii de Apel Comrat pentru anii 2015 -  2018

Anexă

Nr. Indiciile generale statistice: 2015 2016 2017 2018
1. La începutul perioadei de darea de seamă în 

restantă se aflau__________ j________

333 2 4 2 142 192

2. Totalul cauzelor şi materialelor parvenite 885 8 8 7 1233 1344
3. Totalul cauzelor care se ailau în procedură 1218 1129 1374 1536
4. Totalul cauzelor examinate în fond 7 4 6 818 1030 1090
5. în  perioada de raportare au fost încheiate:

a) totalul cauzelor şi materialelor 976 987 1183 1332
b) în termen pînă la 3-i luni (cantitatea şi %) 6 35  (6 5 ,0 6  % ) 7 6 6  (7 7 ,6  % ) 931 (7 8 ,8  % ) 1030  (7 7 ,3 2  % )
c) în termen peste 3-i luni (cantitatea şi %) 341 (3 4 ,9  % ) 221  (2 2 ,4  % ) 251 ( 2 1 ,2 % ) 3 0 2  (2 2 ,6 7  % )

6. La sfârşitul dării de seamă în restanţă se 
aflau:
a) totalul cauzelor şi materialelor 242 142 192 204
b) în  termen pînă 6-e luni (cantitatea şi %) 136 (5 6 ,2  % ) 7 9  (5 5 ,6  % ) 125 (65 ,1  % ) 169 (8 2 ,8 4  % )
c) în termen peste 6-e luni (cantitatea şi %) 106 (4 3 ,8  % ) 63 (4 4 ,4  % ) 67  (3 4 ,9  % ) 35  (1 7 ,1 5  % )

7.
Л
încărcătura lunară pentru un judecător la instanţă 
pentru 12 luni

20 23 23,6 26

8. Corelaţia hotărîrilor şi încheierilor casate 
către recursurile examinate de către CSJ RM:
a) totalul recursurilor: 147 183 166 197
b) casate: /-г^гттп ^  2 7  (2 ,8  % ) 3 0  (3 ,0 3  % ) 54  (4 ,6  % ) 5 7  (4 ,2 7  % )
c) modificate

— 1________________________________________________________f c l i : ____ t____ 2  (0 ,2  % ) 1 (0 ,0 8 % ) 1 (0 ,0 7  % )

PREŞEDINTELE INTERII 
al CURŢII DE APEL COMI Dmitrii FUJENCO

Ex. V .D iacen co , T.Juravliova 
Tel. 0  (298 ) 2-54-47


