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Planul de acțiuni al Curții de Apel Comrat

PARTEA I. JUDECĂTORI

Obiectivul nr.l Asigurarea examinării tuturor dosarelor în mod eficient și în termenele stabilite de legislația în vigoare în vederea stabilirii 
corectitudinii aplicării legislației de specialitate
Riscuri interne:

4 Nerespectarea termenelor limită de îndeplinire a sarcinilor;
4 Aplicarea prevederilor legale abrogate;
4 Hotărârile pronunțate sunt în contradicție cu practica CtEDO;
4 Nerespectarea termenelor procedurale;
4 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acțiunilor privind gestionarea dosarelor în Sistemul Informațional Judecătoresc;
4 Admiterea erorilor la redactarea actelor judecătorești;
Jș Lipsa personalului din cadrul Grefei instanței.

Riscuri externe:
4 Impedimente legate de schimbări legislative;
4 Evenimente de forță mai oră care împiedică activitatea instanței sau care au ca efect creșterea numărului ședințelor de judecată amânate

Acțiuni Termen de realizare Indicatori de 
produs/rezultat

Responsabil Documente de 
referință

Examinarea cauzelor de către 
judecători în termenul 
prevăzut de legislator 
(în termen rezonabil).

a. 2022 - Rata de soluționare a 
dosarelor;

- Durata dosarelor pe rol;
- Lipsa hotărârilor 

judecătorești prin care să 
fie stabilită încălcarea

Judecătorii CPC, CPP, 
Date statistice 
extrase din PIGD.



termenelor rezonabile la 
examinarea dosarelor;

- Rapoarte generate de 
PIGD privind respectarea 
termenelor de examinare 
a dosarelor.

Respectarea întocmai a 
cerințelor legii la înfăptuirea 
justiției și asigurarea 
interpretării și aplicării 
uniforme a legislației.

a. 2022 - Rata actelor j udecătorești 
contestate;

- Rata actelor j udecătorești 
casate;

- Numărul hotărârilor 
CtEDO prin care s-a 
constatat încălcarea 
CEDO de către 
judecătorii instanței.

Judecătorii Legislația RM, 
CEDO,’ 
Date statistice 
extrase din PIGD.

Asigurarea calității actului de 
justiție.

a. 2022 - Nr. dosarelor examinate;
- Rata actelor judecătorești 

casate;
- Numărul actelor 

judecătorești redactate în 
termen;

- Numărul actelor 
judecătorești publicate pe 
pagina web;

- Lipsa petițiilor prin care 
să fie stabilită încălcarea 
drepturilor justițiabililor 
în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter 
personal.

Judecătorii CPP, CPC, 
Hotărârea CSM 
nr. 658/30 din 10 
octombrie 2017 
privind aprobarea 
Regulamentului 
privind modul de 
publicare a 
hotărârilor 
judecătorești pe 
portalul național al 
instanțelor de 
judecată și pe pagina 
web a Curții 
Supreme de Justiție, 
Date statistice 
extrase din PIGD.



Respectarea termenelor de 
procedură și concentrarea pe 
eficiența proceselor 
judecătorești.

a. 2022 - Rata proceselor verbale 
întocmite în termen;

- Rata rezultatelor plasate 
pe pagina web în termen;

- Rata ședințelor de 
judecată amânate;

- Rata dosarelor 
soluționate într-o singură 
ședință;

- Lipsa petițiilor prin care 
să fie stabilită încălcarea 
drepturilor j ustițiabililor 
în cadrul proceselor 
judecătorești.

Judecătorii CPC, CPP, 
Date statistice 
extrase din PIGD.

Asigurarea reducerii restanței 
dosarelor și monitorizarea cu 
regularitate a dosarelor 
pendinte de mai mult timp.

a. 2022 - Durata lichidării stocului 
de cauze pendinte;

- Durata dosarelor pe rol.

Judecătorii CPC, CPP, 
Date statistice 
extrase din PIGD; 
Nota informativă 
trimestrială privind 
restanța dosarelor cu 
stabilirea motivului 
aflării în procedură 
mai mult de 6, 12, 
24 luni.

întocmit de Șef al secretariatului Curții de Apel Comrat, Valentina Diacenco


