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AGENȚIA DE ADMINISTRARE A
INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

Portalul
Naţional
al Instanţelor
de Judecată
CU UN SINGUR CLIC ai acces la informația
despre ședințele de judecată și actele
judecătorești care te interesează

Ești participant la un proces de judecată, DAR NU ȘTII
CÂND ȘI UNDE va avea loc următoarea ședință?
Ai depus o cerere, însă NU CUNOȘTI DACĂ instanța a
inițiat examinarea acesteia?
Vrei să afli conținutul unei hotărâri sau a unei încheieri
care a fost pronunțată pe un dosar care te interesează?
Te afli peste hotare și nu știi cum să verifici dacă ești
vizat sau nu într-un dosar?

Acum ai posibilitatea să te informezi despre oricare dintre
subiectele menționate printr-un singur clic și fără a ieși din casă,
accesând Portalul Național al Instanțelor de Judecată

www.instante.justice.md
SCANEAZĂ-MĂ

de pe
CALCULATOR

sau
TELEFON MOBIL

Portalul îți permite să obții informații
despre dosarul tău, dar și alte
informații utile cu privire la sistemul
judecătoresc, precum și datele de
contact ale tuturor instanțelor de
judecată din Moldova. Acum poți
accesa aceste informații din orice
colț al țării sau chiar de peste hotare
cu singura condiție să ai conexiune
la internet.

Unde găsești instanța
de judecată de care ai nevoie?
Prima pagină a Portalului Național al Instanțelor de
Judecată enumeră toate instanțele de judecată din
țară organizate pe 3 niveluri:
judecătoriile;
curțile de apel;
Curtea Supremă de Justiție.
Printr-un clic pe denumirea instanței de judecată care te
interesează ajungi pe pagina acesteia, unde la rubrica CONTACTE
poți găsi adresa instanței, programul de lucru, telefoanele de
contact și adresa de e-mail. Astfel, ai toată informația de contact a
instanțelor judecătorești pe o singură pagină web și poți iniția ușor
comunicarea cu instanța de care ai nevoie.

Cum verifici dacă instanța a inițiat
examinarea cererii depuse de tine?
În caz că ai depus o cerere de chemare în judecată ori dacă ai contestat vreo
hotărâre, poți urmări statutul acestora și dacă a fost inițiată examinarea lor
de către instanță, accesând meniul
CERERI ȘI DOSARE ÎN INSTANȚĂ
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Pentru aceasta, trebuie să incluzi în motorul
de căutare denumirea, numărul sau data
înregistrării dosarului. Tot aici te poți informa
despre cererile şi dosarele aflate pe rol în toate
judecătoriile și curțile de apel.

Cum poți afla dacă ești sau ai fost citat
să participi la un proces de judecată?
Dacă o persoană va depune o cerere de chemare în
judecată pe numele tău la o instanță din Moldova,
atunci acea instanță, după ce va primi cererea în procedură, te va invita la ședința de judecată printr-o
scrisoare oficială. Aceasta se numește citație și este
trimisă prin poștă. S-ar putea, însă, să nu primești
citația, dacă nu locuiești la adresa indicată în viza ta
de reședință, nu ai un domiciliu stabil, te muți des
sau trăiești temporar ori permanent peste hotare.
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Dacă ai bănuieli că ai fost citat într-un proces de judecată, poți verifica acest lucru în compartimentul
CITAȚII PUBLICE , prin introducerea în motorul de
căutare a numelui tău sau al persoanei care presupui
că a fost citată.

Când și unde va avea loc ședința de judecată?
Meniul AGENDA ȘEDINȚELOR de pe pagina de start a Portalului îți oferă posibilitatea să vizualizezi orarul ședințelor
de judecată din toate instanțele din țară. Astfel, ești informat cu privire la data și ora ședinței de judecată, numărul
sălii de ședințe în care va fi examinată cauza ta, precum și
numele judecătorului.
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Pentru aceasta ai nevoie să cunoști numărul sau denumirea dosarului și să incluzi informația în motorul de
căutare. Numărul și denumirea dosarului la care participi
sunt indicate în citația primită prin poștă ori pe actul
judecătoresc emis de judecător, care confirmă primirea
în procedură a cererii tale.
Totodată, poți căuta și vizualiza orarul ședințelor și după
obiectul cauzei și tipul dosarului.

Unde găsești hotărârile
și încheierile instanței?
Având la dispoziție numărul sau denumirea dosarului
la care participi, poți căuta hotărârea sau încheierea de
care ai nevoie în meniurile HOTĂRÂRILE INSTANȚEI și,
respectiv, ÎNCHEIERILE INSTANȚEI. Totodată, motorul de căutare permite căutarea şi afișarea acestor acte
după data pronunțării, tematica dosarului sau tipul
dosarului. Documentele căutate vor fi afișate în format
PDF și pot fi vizualizate, precum și descărcate pe calculatorul sau telefonul personal.
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Ai nevoie de ajutor în perfectarea cererilor
către instanță?
Rubrica MODELE ACTE îți permite să vizualizezi și să
descarci diverse modele de cereri pentru dosare civile,
contravenționale și penale, precum: cereri de amânare a
ședinței, de eliberare a copiilor de pe acte judecătorești,
de examinare în lipsa părții și altele. Astfel, ai posibilitatea
să elaborezi cereri fără a fi nevoit să mergi în persoană la
instanța de judecată.
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Te interesează evoluția dosarelor
de corupție din sfera publică?
Dacă ești jurnalist ori cetățean interesat de cazurile de
corupție din sfera publică, poți accesa meniul „Hotărâri
în privința infracțiunilor contra bunei desfășurări a
activității în sfera publică” ca să urmărești parcursul acestor dosare, precum și rezultatul examinării lor. În această
rubrică informația este deja afișată pe pagină, conform
celor mai recente ședințe de judecată și evoluții a dosarelor. Dacă însă te interesează un anumit dosar, introduci în
motorul de căutare numărul sau denumirea dosarului și
vei vizualiza actele judecătorești emise pe acel dosar. Poți
folosi, de asemenea, în calitate de criterii de căutare data
pronunțării hotărârii, tematica sau tipul dosarului.
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Vrei să știi cât de eficiente
sunt instanțele de judecată?
În cazul în care te interesează eficiența instanțelor, precum
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rata de soluționare a dosarelor, rata apelurilor, volumul
dosarelor per judecător, cheltuielile suportate pentru examinarea cauzelor, accesează rubrica STATISTICA JUDICIARĂ de pe Portal. La
această rubrică te poți informa despre nivelul diferitor indicatori de
performanță ai sistemului judecătoresc.

Vrei să raportezi o iregularitate
ori o eroare?
Ai accesat Portalul Național al Instanțelor de
Judecată, dar nu ai găsit publicată agenda
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ședințelor de judecată, hotărârea ori încheierea instanței? Ori poate ai observat greșeli în
informația deja publicată pe Portal? În aceste cazuri poți sesiza lipsa sau incorectitudinea informației publicate la rubrica
RAPORTEAZĂ . Tot aici ai posibilitatea să formulezi și transmiți propuneri de îmbunătățire cu privire la funcționalitățile Portalului. Sesizările
sau sugestiile tale vor fi luate în considerare de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Accesibilitatea Portalului

Portalul Național al Instanțelor de Judecată are o
funcționalitate prevăzută pentru persoanele cu deficiențe
de văz, astfel încât acestea să poată naviga confortabil
pagina web a Portalului. Dacă selectezi meniul de
accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de
văz din colțul din dreapta de sus al paginii, vei găsi mai
multe opțiuni menite să faciliteze navigarea Portalului:
mărirea ori micșorarea dimensiunii textului sau a spațiului
dintre cuvinte, schimbarea contrastului și a culorii paginii,
citirea cu voce a textului, mărirea cursorului de navigare,
evidențierea textului cu alte culori, oprirea sau pornirea
animațiilor, alinierea textului și altele.
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Acest material a fost realizat cu sprijinul generos al poporului american prin
intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Conținutul materialului este responsabilitatea Agenției de Administrare a
Instanțelor Judecătorești și Checchi and Company Consulting și nu reflectă
neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.

