RAPORTUL
privind gradul de satisfacţie al
justiţiabililor în baza
sondajului petrecut în cadrul
Curţii de Apel Comrat în
perioada 25 noiembrie – 18
decembrie 2019

• Întru promovarea cadrului Internaţional de Excelenţă Judecătorească

în instanțele de judecată din Republica Moldova, conform Hotărârii
CSM nr. 16/1 din 16 ianuarie 2018 la Curțile de apel pe parcursul a.
2018 s-a realizat proiectul privind implementarea cadrului
internațional de excelență judecătorească.
• Urmare a implementării Cadrului Internațional de Excelență
Judecătorească, Curtea de Apel Comrat a evaluat gradul de satisfacţie
al justițiabililor în baza sondajului petrecut în cadrul Curţii de Apel
Comrat în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie 2019.
• Subiecții sondajului sunt persoanele care au participat pe parcursul
anului 2019 în cadrul ședințelor de judecată în incinta Curții de Apel
Comrat.

Scopul sondajului expres al beneficiarilor
serviciilor judecătorești este evaluarea opiniilor
justițiabililor privind calitatea serviciilor prestate,
profesionalismul şi integritatea angajaților Curții
de Apel Comrat.

• Sondajul a fost realizat în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie
2019 în incinta Curţii de Apel Comrat. În cadrul sondajului au fost
intervievaţi 207 de respondenţi. Chestionarul cuprinde 44 de
întrebări.

• Chestionarul

sondajului include atât întrebări de tip închis care
propun respondenţilor să aleagă opţiuni de răspuns, cât şi întrebări
de tip deschis care le oferă posibilitatea să-şi expună obiecţiile şi
propunerile vis-a-vis de activitatea instanţei.

Modul de desfășurare a sondajului
• Publicul larg a fost informat despre desfășurarea sondajului prin pagina web
și presa locală

• Pe panoul informativ a fost plasat Anunțul cu privire la completarea
Chestionarului pentru evaluarea gradului de satisfacție a justițiabililor de
activitatea instanței de judecată și adresa web care oferea justițiabililor
posibilitatea completării chestionarului on-line:
https://forms.gle/wZDRmr9qQcq3NQLJ6
Sondajul s-a efectuat prin completarea Chestionarului:

• pe suport de hârtie;
• on-line (organe de procuratură, avocați, agenți comerciali și etc.);
• comunicare cu justițiabili (rețeaua de telefonie fixă).

Ponderea persoanelor
cu vârsta de la 21 până
la 35 ani a constituit
31%, de la 36-50 ani a
constituit 41%, și de la
51-60 ani – 16%, cu
vârsta mai mult de 60
ani – 10%.
Persoanele cu vârstă
mai tânără (18-20 ani)
a constituit numai 2%.

VÂRSTA/ВОЗВРАСТ:
21
10%

5
2%

64
31%

33
16%

1. 18-20
2. 21-35
3. 36-50
4. 51-60
5. Peste 60

84
41%

2. SEXUL/ПОЛ: *

78
38%

1. Masculin
129
62%

2. Femenin

3. STUDII/ОБРАЗОВАНИЕ:

12
6%

21
10%

1. Secundare și secundare incomplete

2. Superioare
3. Alte studii

174
84%

4. AVEȚI EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL JURIDIC? /
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОПЫТ В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ?*

45
22%

1. Da
2. Nu

162
78%

1. Depunerea documentelor

Este de menționat, că în zilele intervievării,
majoritatea vizitatorilor instanţei de judecată au venit
în instanță pentru a participa într-un proces de
judecată. Dacă facem o analiză a scopului vizitei, se
observă că, persoanele care au venit în instanţă:


au depus documente - 34 răspunsuri;



au obținut o anumită informație - 32 răspunsuri;



au reprezentat un client într-un proces (avocat) –
78 răspunsuri;



au reprezentat organele de drept - 22 răspunsuri;



au asistat la o ședința de judecata - 43 răspunsuri;





2. Primirea informației

au participat într-un proces în calitate de reclamant
- 41 răspunsuri;


au participat într-un proces în calitate de
pârât/inculpat - 32 răspunsuri;



au participat la proces in calitate de parte
vătămata/victimă -13 răspunsuri;

3.Reprezentarea unui client în proces
(avocat)

13 7

34

32

4. Reprezentarea organelor de drept

32
5. Asistarea la o ședință d ejudecată

41

78
43

6. Participarea la proces în calitatea de
reclamant

22
7. Participarea l aproces în calitatea de
pîrît/învinuit, bănuit, inculpa, contravenient

8. Participrarea la proces în calitatea de
parte vîtîmată/victimă

au participat în calitate de martori - 7 răspunsuri.
9. Participarea la proces în calitatea de
martor

6. CÂT DE DES AȚI FOST PARTE A PROCESULUI?
КАК ЧАСТО ВЫ ВЫСТУПАЛИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА?

44
21%
Pentru prima oară
2. 2 – 5 ori
113
55%

3. Mai mult de 6 ori
50
24%

7. La ce proces examinat de către instanța de judecată participați?
В каком судебном разбирательстве, рассматриваемом в этом суде, вы
участвуете? *

32
15%

1. Proces civil
78
38%

29
14%

2. Proces penal
3. Proces contravențional
4. Alt proces
5. În diverse tipuri de procese

15
7%
53
26%

8. La ce etapă se află procesul Dumneavoastră?
На каком этапе находится ваше судебное разбирательство?*

36
17%

12
6%

1. Procesul încă nu s-a început
2. Procesul este în desfășurare
39
19%

3. Procesul este terminat

4. La altă etapă
120
58%

La întrebarea ”V-a fost
ușor să găsiți judecătoria?”
afirmativ au răspuns 78%
de respondenți, negativ
10% de respondenți și nu sau determinat cu răspunsul
12% de respondenți ”

9. A fost ușor de găsit clădirea instanței de
judecată?
Легко ли было найти здание судебной
инстанции?

12
6%
8
4%
85
41%

1. cu sigurață nu

24
12%

2. nu
3. neutru

4. da
5. cu sigurață da

78
37%

10. Este convenabil de parcat mașina lângă
judecătorie?
Удобно ли парковать автомобиль возле здания
судебной инстанции?

La întrebarea ”Lângă judecătorie
este convenabil de parcat
mașina?” afirmativ au răspuns
28% de respondenți, negativ
46% de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul 26% de
respondenți

19
9%

39
19%
1. cu sigurață nu

40
19%

2. nu
3. neutru

56
27%
53
26%

4. da
5. cu sigurață da

11. Este ușor de ajuns la Judecătoriei cu ajutorul
transportului public?
Легко ли добраться до здания судебной
инстанции общественным транспортом?

La întrebarea ”Este ușor de ajuns la
judecătorie cu ajutorul transportului
public?” afirmativ au răspuns 59% de
respondenți, negativ 16% de
respondenți și nu s-au determinat cu
răspunsul 25% de respondenți

46
22%

15
7%

18
9%
1. cu sigurață nu
2. nu

51
25%

3. neutru
4. da
5. cu sigurață da

77
37%

La întrebarea ”Judecătoria este
confortabilă (locuri pentru
așteptare, curățenie, toalete, scaune,
aparate de apă?” afirmativ au
răspuns 86% de respondenți,
negativ 6% de respondenți și nu sau determinat cu răspunsul 8% de
respondenți

12. Judecătoria este confortabilă (locuri pentru așteptare, curățenie, toalete,
scaune, aparate de apă)?
Обустроено ли здание судебной инстанции с удобством (есть ли места
ожидания, чисто ли везде, в хорошем ли состоянии туалеты, есть ли
стулья, диспенсер

4
2%
7
4%

17
8%

79
38%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

100
48%

La întrebarea ”În
judecătoria există semne
clare de ghidare pentru a
găsi cancelaria, arhiva și
săli de judecată?” afirmativ
au răspuns 91% de
respondenți, negativ 4% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

13. În Judecătorie există semne clare pentru a găsi cancelaria, arhiva și sălile
dе judecată?
Есть ли в здании судебной инстанции понятные информационные
указатели, помогающие найти канцелярию, архив и залы судебных
заседаний?

2
1%
6
3% 11
5%
1. cu siguranță nu

90
44%

2. nu
3. neutru
4. da

98
47%

5. cu siguranță da

14. Vă simțiți în siguranță în Judecătorie?
Чувствуете ли вы себя в безопасности, находясь в здании судебной
инстанции?

La întrebarea ”Vă simțiți în
siguranță în judecătorie?”
afirmativ au răspuns 91%
de respondenți, negativ 2%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
7% de respondenți

3
1%

3
1%

12
7%

1. cu siguranță nu
2. nu

97
47%

3. neutru

92
44%

4. da
5. cu siguranță da

15. Persoanele cu dizabilități au acces ușor în Judecătorie?
Обеспечен ли доступ к судебной инстанции для людей с инвалидностью?

La întrebarea ”Persoanele
cu dizabilități au acces ușor
în judecătorie?” afirmativ
au răspuns 91% de
respondenți, negativ 4% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

7
3%

2
1%

10
5%

1. cu siguranță nu

82
40%

2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

106
51%

16. În judecătorie există panouri de informații clare (cu graficul ședințelor,
modele de documente)?
Имеются ли в судебной инстанции понятные информационные стенды (с
расписанием судебных заседаний, образцами документов?)

La întrebarea ”În
judecătorie există panouri
de informații clare (cu
graficul ședințelor, modele
de documente)?” afirmativ
au răspuns 95% de
respondenți, negativ 5% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
0% de respondenți

6
3%

1
0%

3
2%

1. cu siguranță nu

91
44%

2. nu

3. neutru

106
51%

4. da
5. cu siguranță da

La întrebarea ”Site-ul Web
al judecătoriei oferă
informații utile?” afirmativ
au răspuns 84% de
respondenți, negativ 6% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
10% de respondenți

17. Site-ul Web al Judecătoriei oferă informații utile?
Представляет ли веб-сайт судебной инстанции
полезную информацию?
5
2%

8
4%

76
37%

20
10%
1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

98
47%

La întrebarea ”Vă convine
graficul de lucru al
judecătoriei?” afirmativ au
răspuns 84% de
respondenți, negativ 10%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
6% de respondenți

18. Vă convine graficul de lucru al judecătoriei?
Устраивает ли вас график работы судебной
инстанции?

9
5%
71
34%

11
5%

13
6%
1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

103
50%

La întrebarea ”Personalul a
manifestat bunăvoință,
respect, politețe și
dispoziția de a vă ajuta?”
afirmativ au răspuns 90%
de respondenți, negativ 5%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

19. Personalul a manifestat bunăvoință, respect, politețe și dispoziția de a vă
ajuta?
Были ли сотрудники судебной инстанции доброжелательны,
уважительны, вежливы и готовы помочь в общении с вами?

4
2%
6
3%

9
5%
1. cu siguranță nu

92
44%

2. nu
3. neutru
4. da

96
46%

5. cu siguranță da

20. Angajații au vorbit cu Dumneavoastră în limba pe care o înțelegeți?
В общении с вами, использовали ли сотрудники язык, который вы
понимаете?

La întrebarea ”Angajații au
vorbit cu Dumneavoastră
în limba pe care o
înțelegeți?” afirmativ au
răspuns 92% de
respondenți, negativ 6% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
2% de respondenți

6
3%
6
3%
5
2%
1. cu siguranță nu

90
44%

2. nu
3. neutru

4. da

100
48%

5. cu siguranță da

21. Personalul v-a oferit toate informațiile de care ați avut nevoie?
Предоставили ли сотрудники всю необходимую вам
информацию?

La întrebarea ”Personalul
v-a oferit toate informațiile
de care ați avut nevoie?”
afirmativ au răspuns 91%
de respondenți, negativ 4%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

3
1%
6
3%

1. cu siguranță nu

10
5%
2. nu

89
43%
3. neutru

99
48%
4. da

5. cu siguranță da

La întrebarea ”Angajații
judecătoriei au lucrat cu
diligență, fără a comite
erori care să pretindă
rescrierea documentelor și
să cauzeze încălcarea
termenelor?” afirmativ au
răspuns 81% de
respondenți, negativ 8% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
11% de respondenți

22. Angajații judecătoriei au lucrat cu diligență, fără a comite erori care să
pretindă rescrierea documentelor și să cauzeze încălcarea termenelor?
Работали ли сотрудники судебной инстанции с усердием, без ошибок,
из-за которых приходится переписыват

10
5%
7
3%

22
11%

74
36%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

94
45%

23. CÂT A TREBUIT SĂ
PERSONALUL V-A DESERVIT?

La întrebarea ”Cât a trebuit
să așteptați până când
personalul v-a deservit” în
termen până la 10 minute –
48%, până la 20 minute –
27%, până la 45 minute –
13%, până la 1 oră – 5% și
mai multe de 1 oră – 7%

AȘTEPTAȚI

PÂNĂ

СКОЛЬКО ВАМ ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ, ПОКА
СОТРУДНИКИ
ОБСЛУЖАТ
ВАС?
*
1
1%
11
5%

13
6%
1. Mai puțin de 10 minute

26
13%

2. 10 – 20 minute

100
48%

3. 31 – 45 minute
4. 46 – 60 minute
5. Mai mult de o oră

56
27%

6. Mai mult de 3 ore

La întrebarea
”Examinarea celei mai
recente cauze la care ați
participat s-a început la
timp (conform
graficului)?” afirmativ au
răspuns 47% de
respondenți, negativ 36%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
17% de respondenți

24. Examinarea celei mai recente cauze la care ați participat s-a început la
timp?
Рассмотрение последнего дела, в котором вы приняли участие, началось
вовремя?

29
14%

25
12%
1. cu siguranță nu

50
24%

2. nu

3. neutru
4. da

68
33%

5. cu siguranță da

35
17%

25. Ați primit citațiile și înștiințările privind audierea cauzei dumneavoastră
la timp?
Получили ли вы своевременно повестки и уведомления о слушании
вашего дела?

La întrebarea ”Ați primit
citațiile și înștiințările privind
audierea cauzei Dumneavoastră
la timp?” afirmativ au răspuns
88% de respondenți, negativ 9%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul 3% de
respondenți

8
4%
10
5%
7
3%
71
34%

1. cu siguranță nu
2. nu

3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

111
54%

26. Ședințele de examinare a cauzei dumneavoastră sunt amânate des?
Часто ли переносятся заседания по вашему делу?

La întrebarea ”Ședințele de
examinare a cauzei
Dumneavoastră sunt
amânate des?” afirmativ au
răspuns 34% de
respondenți, negativ 36%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
30% de respondenți

17
8%

21
10%

1. cu siguranță nu

53
26%

54
26%

2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

62
30%

27. Interpretul judecătoresc a tradus cu profesionalism?
Был ли перевод судебного переводчика профессиональным?

La întrebarea ”Interpretul
judecătoresc a tradus cu
profesionalism?” afirmativ
au răspuns 72% de
respondenți, negativ 9% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
19% de respondenți

10
5%

7
4%

52
25%

40
19%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

98
47%

28. Sala de judecată este amenajată corespunzător?
Надлежаще ли обустроен зал судебных
заседаний?

La întrebarea ”Sala de
judecată este amenajată
corespunzător?” afirmativ
au răspuns 91% de
respondenți, negativ 6% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
3% de respondenți

3
2%

8
4%

7
3%
1. cu siguranță nu

85
41%

2. nu
3. neutru
4. da

104
50%

5. cu siguranță da

La întrebarea ”Personalul a
efectuat înregistrarea audio
a ședinței de examinare?”
afirmativ au răspuns 96%
de respondenți, negativ 4%
de respondenți

29. PERSONALUL A EFECTUAT ÎNREGISTRAREA
AUDIO A ȘEDINȚEI DE EXAMINARE?
БЫЛА
ЛИ
ВЫПОЛНЕНА
АУДИОЗАПИСЬ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ?

8
4%

1. Da
2. Nu

199
96%

30. Judecătorul a fost politicos și respectuos?
Был ли судья вежливым и уважительным?

La întrebarea ”Judecătorul
a fost politicos și
respectuos?” afirmativ au
răspuns 90% de
respondenți, negativ 5% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

6
3%
11
5%
3
2%

1. cu siguranță nu

83
40%

2. nu
3. neutru

4. da

104
50%

5. cu siguranță da

31. Judecătorul a fost imparțial și independent (și nu v-a discriminat)?
Был ли судья беспристрастным и независимым, и не дискриминировал
ли он вас?

La întrebarea ”Judecătorul
a fost imparțial și
independent (și nu v-a
discriminat)?” afirmativ au
răspuns 79% de
respondenți, negativ 10%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
11% de respondenți

11
5%
11
5%
22
11%

70
34%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru

4. da
5. cu siguranță da

93
45%

32. Atmosfera ședinței de examinare a fost ordonată și solemnă?
Была ли атмосфера слушаний организованной и благопристойной?

6
3%

La întrebarea ”Atmosfera
ședinței de examinare a
fost ordonată și solemnă?”
afirmativ au răspuns 87%
de respondenți, negativ 5%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
8% de respondenți

5
2%
16
8%
79
38%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

101
49%

La întrebarea ”Judecătorul
v-a oferit Dumneavoastră
și/sau avocatului
Dumneavoastră
posibilitatea de a vă
argumenta opiniile în
cadrul ședinței?” afirmativ
au răspuns 90% de
respondenți, negativ 5% de
respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
5% de respondenți

33. Judecătorul v-a oferit Dumneavoastră și/sau avocatului dumneavoastră
posibilitatea de a vă argumenta opiniile în cadrul ședinței?
Дал ли судья вам и/или вашему адвокату возможность аргументировать
свои взгляды на слушании?

6
3%
5
2%

9
5%
1. cu siguranță nu

81
39%

2. nu

3. neutru
4. da

106
51%

5. cu siguranță da

34. Cauza la care ați participat a fost examinată în termen rezonabil?
Было ли ваше дело рассмотрено в разумные сроки?

La întrebarea ”Cauza la
care ați participat a fost
examinată în termen
rezonabil?” afirmativ au
răspuns 78% de
respondenți, negativ 11%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
11% de respondenți

6
3%

17
8%

56
27%

22
11%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

106
51%

La întrebarea
”Judecătorul/judecătorii au
avut un nivel adecvat de
pregătire pentru examinarea
cauzei și de familiaritate cu
dosarul?” afirmativ au răspuns
85% de respondenți, negativ
5% de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul 10%
de respondenți

35. Judecătorul/judecătorii au avut un nivel adecvat de pregătire pentru
examinarea cauzei și de familiaritate cu dosarul?
Был ли судья/судебный состав надлежаще подготовлен к рассмотрению
дела и ознакомлен с материалами по делу?
5
2%
6
3%

67
32%

20
10%
1. cu siguranță nu
2. nu

3. neutru
4. da
5. cu siguranță da

109
53%

36. Ați avut senzația că judecătorul se grăbește să încheie examinarea cauzei?
Было ли у вас ощущение, что судья спешит завершить рассмотрение
дела?

La întrebarea ”Ați avut
senzația că judecătorul se
grăbește să încheie
examinarea cauzei?”
afirmativ au răspuns 23%
de respondenți, negativ
62% de respondenți și nu
s-au determinat cu
răspunsul 15% de
respondenți

19
9%
29
14%

46
22%
1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru

4. da

31
15%

5. cu siguranță da

82
40%

La întrebarea ”Hotărârea
pe dosar a fost în favoarea
Dumneavoastră?”
afirmativ au răspuns 67%
de respondenți, negativ
33% de respondenți

37. HOTĂRÎREA PE DOSAR A FOST ÎN FAVOAREA
DUMNEAVOASTRĂ?
РЕШЕНИЕ/ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫНЕСЕНО В ВАШУ
ПОЛЬЗУ? *

68
33%
1. Da
2. Nu

139
67%

38. Hotărârea a fost scrisă într-un limbaj clar și ușor de înțeles?
Было ли решение/определение написано в понятной и доступной
форме?

La întrebarea ”Hotărârea a
fost scrisă într-un limbaj
clar și ușor de înțeles?”
afirmativ au răspuns 81%
de respondenți, negativ
11% de respondenți și nu sau determinat cu răspunsul
8% de respondenți

12
6%
10
5%
18
8%

72
35%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru

4. da
5. cu siguranță da

95
46%

39. Hotărârea instanței pe cauza dumneavoastră a fost întemeiată?
Было ли судебное решение по вашему делу обоснованным?

La întrebarea ”Hotărârea
instanței pe cauza
Dumneavoastră a fost
întemeiată?” afirmativ au
răspuns 73% de
respondenți, negativ 15%
de respondenți și nu s-au
determinat cu răspunsul
12% de respondenți

12
6%
63
30%

18
9%
25
12%

1. cu siguranță nu
2. nu
3. neutru
4. da

5. cu siguranță da

89
43%

40. Ați obținut hotărârea pe cauza dumneavoastră
în termen?
Знаете ли вы, какие шаги необходимы для
обеспечения исполнения судебного решения?*

La întrebarea ”Ați obținut
hotărârea pe cauza
Dumneavoastră în
termen?” afirmativ au
răspuns 90% de
respondenți, negativ 10%
de respondenți

20
10%

1. Da
2. Nu

187
90%

41. INTENȚIONAȚI SĂ CONTESTAȚI HOTĂRÎREA PE
CAUZA DUMNEAVOASTRĂ?
НАМЕРЕНЫ ЛИ ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ ПО
ВАШЕМУ ДЕЛУ? *

La întrebarea ”Intenționați
să contestați hotărârea pe
cauza Dumneavoastră?”
afirmativ au răspuns 36%
de respondenți, negativ
64% de respondenți

75
36%
1. Da
2. Nu

132
64%

42. Cunoașteți care sunt pașii necesari pentru executarea hotărârii
judecătorești?
Знаете ли вы, какие ваши шаги необходимы для обеспечения
исполнения судебного решения?*

La întrebarea ”Cunoașteți
care sunt pașii necesari
pentru executarea hotărârii
judecătorești?” afirmativ
au răspuns 87% de
respondenți, negativ 13%
de respondenți

26
13%

1. Da
2. Nu

181
87%

Calitatea serviciilor prestate de
Curtea de Apel Comrat a fost
apreciată de respondenți
conform tabelului:
Nivelul
calității

Procentul

43. ACORDAȚI UN PUNCTAJ GENERAL PENTRU
CALITATEA SERVICIILOR INSTANȚEII JUDECĂTOREȘTI
ОЦЕНИТЕ ОБЩИМ БАЛЛОМ
КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭТОЙ СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ

Numărul de
respondenți

Foarte înaltă

24

49

Înaltă

46

95

Medie

20

41

Joasă

9

19

Foarte joasă

1

3

Total

100

207

19
9%

3
1%

49
24%
1. foarte înaltă

41
20%

2. înaltă
3. medie
4. joasă
5. foarte joasă

95
46%

Din 207 de Chestionare

• în 41 lipsesc propuneri,
• în 166 sunt indicate propuneri variate.

Propunerile respondenților:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevederea locurilor de parcare – 22,7% (47 din 207 de respondenți);
Majorarea numărului de judecători – 14,5% (30 din 207 de respondenți);
Respectarea orarului desfășurării ședințelor de judecată - 14,5% (30 din 207 de respondenți);
Acces în instanța de apel de pe strada Lenin - 12,1% (25 din 207 de respondenți);

Formare a două Colegii judiciare - 9,7% (20 din 207 de respondenți);
Respectarea termenului de examinare - 4,8% (10 din 207 de respondenți);
Instalarea aparatului de cafea - 3,9% (8 din 207 de respondenți);

Planificarea unui număr corespunzător de dosare pentru examinare într-o singură zi – 2,9% (6 din
207 de respondenți).

