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Raport de activitate a judecătorilor Judecătoriei Orhei 
Sediul Teleneşti pentru perioada 3 luni 2017 

 
      În perioada de 3 luni a anului 2017 în cadrul Judecătoriei Orhei Sediul 
Teleneşti au activat 3 judecători,  inclusiv judecătorul de instrucţie.  Prin hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.608/25 din 20 septembrie 2016, judecătorul 
Iurie Hârbu a fost suspendat din funcţie. 
     În această perioadă, conform datelor statistice preluate din Secţia evidenţă şi 
documentare procesuală, pe rolul Judecătoriei Orhei Sediul Teleneşti au parvenit 
246 cauze, dintre care 55 cauze penale şi 191 cauze civile, cu  41 cauze mai 
puţine decât în perioada 3 luni a anului 2016. 

  Pentru comparaţie putem menţiona că: 
 

∗ numărul cauzelor penale parvenite în perioada 3 luni 2017 a fost în 
creştere în materie penală - cu 2 cauze, faţă de perioada 3 luni 2016. 

∗ se constată faptul că numărul cauzelor civile parvenite a înregistrat o 
scădere prin raportare la cele înregistrate în perioada 3 luni a anului  2016 şi 
anume cu 143 cauze mai puţine. 

 

Dosare parvenite 3 luni 2016 3 luni 2017 
 

Penale 53 
 

55 

Civile 234 
 

191 

Total 287 246 
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   În perioada 3 luni 2017 s-au examinat -  214 cauze, dintre care 39 cauze 
penale şi 175 cauze civile. 

  Pentru comparaţie putem menţiona că: 

∗ numărul cauzelor penale examinate în perioada 3 luni 2017 a fost în 
creştere în materie penală- cu 2 cauze,  comparativ cu perioada 3 luni 2016. 

∗ numărul cauzelor civile examinate a înregistrat o scădere prin raportare la 
cele examinate în perioada 3 luni a anului 2016 şi anume cu 16 cauze mai 
puţine. 

 

S-au examinat: 

Dosare examinate 3 luni 2016 3 luni 2017 
 

Penale 37 39 
Civile 191 175 

Total 228 214 
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Examinarea cauzelor penale 
  Restanţa dosarelor penale la începutul perioadei de raportare - 41 cauze, cu  
cauze penale mai puţine decât în perioada 3 luni 2016.  

 
Restanţa dosarelor la începutul perioadei de raportare  pe fiecare judecător: 

Iarmaliuc Ludmila -13 cauze, cu 6 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 2016. 
Stihi Vasile- 17 cauze, cu2 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 2016. 
Şcolnic Oleg- 11 cauze, cu 4 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 2016. 
Iurie Hârbu-  0 cauze/9cauze. 
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 Date profilactice despre lucrul judecătorului pe cauze penale în instanţa de judecată 
pentru 3 luni 2016, comparaţie cu perioada 3 luni a anului 2017 

 În perioada 3 luni 2017 au parvenit – 55 cauze penale, cu 2 cauze mai multe 
decât în perioada 3 luni 2016.  

∗ Iarmaliuc Ludmila – 30 cauze, cu 13 cauze mai multe decât în 
perioada 3 luni 2016. 

∗ V.Stihi- 25 cauze, cu 10 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ O.Şcolnic – 0 cauze/ 17 cauze. 
∗ Iurie Hârbu- 0/8 cauze. 

 
Diagrama privind dosarele penale parvenite în perioada 3 luni 2017comparativ 

cu perioada 3 luni 2016 , pe fiecare judecător: 
 

 0 10 20 30 40 50 

Stihi Vasile 

Şcolnic Oleg 

Iarmaliuc Ludmila 

Iurie Hârbu 

25 

0 

30 

0 

13 

15 

17 

8 
Dosare 
penale 
parvenite 
3 luni 2017 

Dosare 
penale 
parvenite 
3 luni  
2016 pe 
fiecare 
judecător 

Judecăt. Restanţă la 
începutul 

perioadei de 
raportare 

Cauze parvenite Total 
examinate 

Restanţă la 
sfîrşitul 

perioadei de 
raportate 

3 luni 
2016 

3 luni 
2017 

3 luni 
2016 

3 luni 
2017 

3 luni 
2016 

3 luni 
2017 

3 luni 
2016 

3 luni 
2017 

Iarmaliuc 
Ludmila 

7 13 17 30 8 17 16 26 

Vasile 
Stihi 

15 17 15 25 9 17 21 25 

Oleg 
Şcolnic 

15 11 17 0 12 5 
 

16 5 

Iurie 
Hârbu 

9 0 8 0 8 0 9 0 

5 
 



S–au examinat  39 cauze penale, cu 2 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ Iarmaliuc Ludmila – 17 cauze, cu 9 cauze mai multe decât în 
perioada 3 luni 2016. 

∗ V.Stihi- 17 cauze, cu 5 cauze mai multe decât în perioada  3 luni 
2016. 

∗ O.Şcolnic – 5 cauze, cu 4 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ Iurie Hârbu- 0/8 cauze. 
 
Diagrama privind dosarele penale examinate în perioada 3 luni 2016 comparativ 

cu perioada 3 luni 2017,  pe fiecare judecător: 
 

 
   Prin analiza comparativă sub aspectul dinamicii, se observă o creştere sensibilă 
atât a numărului de dosare examinate şi anume cu 2 dosare, cât şi a  numărului de 
dosare parvenite şi anume cu 2 dosare. 

   Restanţă la sfârşitul perioadei raportate - 56 cauze, cu 6 cauze mai puţine 
decât în perioada 3 luni 2016.  

∗ Iarmaliuc Ludmila- 26 cauze, cu 10 cauze mai multe decât în perioada 3 
luni 2016. 

∗ V.Stihi- 25 cauze, cu 9 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 2016. 
∗ O.Şcolnic – 5 cauze, cu 16 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 2016. 
∗ I.Hârbu-  0 cauze, în perioada 3 luni 2016- 9 cauze. 
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Inclusiv se află în procedură mai mult de 12 luni - 1 cauză dintre care: 
 
∗ Iarmaliuc Ludmila- 0/1 cauze. 
∗ V.Stihi- 0/0 cauze.  
∗ O.Şcolnic – 1/3 cauze, cu 2 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni a anului 

2016.  
∗ I.Hârbu- 0/0 cauze. 
 
 S-a majorat   numărul persoanelor condamnate de la 33 la 35. 

Iarmaliuc Ludmila-15 persoane. 
Stihi Vasile- 15 persoane. 
Şcolnic Oleg-5 persoane.  
Iurie Hîrbu-0 persoane. 
 

 De asemenea s-a majorat  numărul privind examinarea demersurilor 
(art.298-299 CPP), de la 49 la 110 demersuri, cu 81 demersuri mai multe 
decât în perioada 3 luni 2016. 
Iarmaliuc Ludmila- 0 demersuri. 
Stihi Vasile- 0 demersuri. 
Şcolnic Oleg- 110 demersuri.  
Iurie Hârbu- 0 demersuri. 

 
 În creştere se înregistreză şi numărul privind examinarea materialelor 

contravenţionale  de la 39 la 120, cu 81 materiale contravenţionale mai 
multe decât în perioada 3 luni 2016. 
Iarmaliuc Ludmila- 9 materiale contravenţionale. 
Stihi Vasile- 30 materiale contravenţionale. 
Şcolnic Oleg- 81 materiale contravenţionale.  
Iurie Hârbu- 0 materiale contravenţionale. 
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 Comparativ cu perioada 3 luni a anului 2016, observăm o majorare a  
numărului mandatelor de arest de la 5 la 13.  
Iarmaliuc Ludmila- 0 mandate de arest. 
Stihi Vasile- 0 mandate de arest. 
Şcolnic Oleg- 13 mandate de arest. 
Iurie Hârbu- 0 mandate de arest. 

 
  Numărul cauzelor privind prelungirea termenului este în creştere cu 18 

dosare, comparativ cu perioada 3 luni a anului precedent. 
     Iarmaliuc Ludmila- 0/0 cauze. 

Stihi Vasile- 0/2 cauze. 
Şcolnic Oleg- 24/4 cauze. 
Iurie Hârbu- 0/0 cauze. 
 

  Examinarea plângerilor (art.300-306 CPP a ) înregistrând o majorare a 
plângerilor, de la 2 plângeri examinate în perioada 3 luni 2016, la 6 
plângeri. 

     Iarmaliuc Ludmila- 0 plângeri.  
Stihi Vasile- 5 plângeri. 
Şcolnic Oleg- 6 plângeri. 
Iurie Hârbu- 0 plângeri. 
 

 
Dosare parvenite în perioada raportată- 55 dosare pe diferite infracţiuni. 

Conform tipului infracţiunii putem menţiona următoarele: 
 

S-a micşorat numărul de cauze penale pe următoarele categorii de infracţiuni: 

- infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi a altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor- de la 3 la 2 cauze penale;  

- furtul, inclusiv cu circumstanţe agravante- în perioada de la 8 cauze la 6 
cauze. 

-  alte infraţiuni – de la 19 la 15 infracţiuni; 

A crescut numărul de cauze penale pe următoarele categorii de infracţiuni: 
- tîlhăria- de la 0 cauze la 1 cauză penală; 
- traficul de fiinţe umane-  de la 0 cauze la 1 cauză penală; 
- circulaţia ilegală a substanţelor narcotice psihotropice sau a precursorilor- 

de la 0 cauze la 2 cauze penale; 
- infracţiuni în domeniul transporturilor- de la 11 cauze la 16 cauze; 
- infracţiuni contra justiţiei- de 0 cauze penale la 21 cauze; 
- corupere pasivă şi activă- de la 1 cauză la 2 cauze; 
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O poziţie constantă se observă pe următoarele categorii deinfracţiuni: 
- vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau sănătăţii-  în 

perioada 3 luni 2016, cât şi în perioada 3 luni 2017, au fost examinate 
accelaşi număr de cauze pe domeniu dat – 3 cauze; 

- violul –  în perioada 3 luni 2016, cât şi în perioada 3 luni 2017, au fost 
examinate accelaşi număr de cauze pe domeniu dat –  cauză; 

- huliganismul – în perioada 3 luni 2016, cât şi în perioada 3 luni 2017, au 
fost examinate accelaşi număr de cauze pe domeniu dat – 2 cauze; 

S-a diminuat numărul de cauze penale parvenite pe următoarele categorii de 
infracţiuni: 

- privaţiunea ilegală de libertate- de la 1 cauze la 0 cauze penale; 
- acţiuni violente cu caracter sexual- de la 2 cauze la 0 cauze; 
- furtul- de la 8 cauze la 0 cauze; 
- infracţiuni ecologice- de la 1 cauză la 0 cauze; 

   În perioada 3 luni  2017  au fost condamnate la închisoare  persoane  pentru 
următoarele tipuri de infracţiuni:  

- vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau sănătăţii- 1 cauză; 
- răpirea unei persoane-2 cauze; 
- furtul,inclusiv furtul cu circumstanţelor agravante- 4 cauze; 
- jaful, inclusiv jaful cu circumstanţe agravante- 2 cauze; 

 
Persoanelor care au săvârşit infracţiunile sus menţionate li s-au stabilit 

urmărtoarele pedepse: 
 Închisoare-4 persoane, iar în perioada 3 luni 2016 au fost condamnate la 
închisoare 3 persoane. 
 

La  plata amenzii, au fost condamnate 6 persoane în perioada 3 luni 2017, iar în 
perioada 3 luni 2016 - 3 persoane; 
 

La muncă neremunerată în folosul comunităţii - în  perioada 3 luni 2017 au fost 
condamnate 14 persoane, iar în perioada 3 luni 2016 au fost condamnaţi la muncă 
neremunerată în folosul comunităţii 12 persoane, dintre care 2 minori şi 1 femeie.    
       
Condiţionat (art.90 CP) – în  perioada 3 luni 2017 au fost condamnate 11 
persoane, iar în perioada 3 luni 2016 au fost condamnate 14 persoane, dintre care  
2 minori şi 1 femei. 
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Examinarea cauzelor civile 
  Restanţă la începutul perioadei de raportare – 16 cauze, cu 4 cauze mai puţine 
decât  în perioada 3 luni 2016.  

 

Restanţa dosarelor la începutrul perioadei de raportare pe fiecare judecător: 

Iarmaliuc Ludmila -50 cauze, cu 14 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 
Stihi Vasile - 59 cauze, cu 19 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 2016. 
Şcolnic Oleg- 51 cauze, cu 16 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 2016. 
Iurie Hârbu- 0 cauze. 
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Date profilactice despre lucrul judecătorului pe cauze civile în instanţa de 
judecată pe 3 luni 2017, comparaţie cu perioada 3 luni 2016 

 

În perioada 3 luni 2017 au parvenit – 191 cauze civile, cu 43 cauze mai puţine 
decât în perioada 3 luni 2016.  

∗ Iarmaliuc Ludmila – 106 cauze, cu 37 cauze mai multe decât în 
perioada 3 luni 2016. 

∗ V.Stihi - 84 cauze, cu 14 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ O.Şcolnic - 1 cauză, cu 56 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ I.Hârbu -  0/38 cauze. 
 

S–au examinat 175 cauze civile, cu 16 cauze mai puţine decât în perioada 12 luni 
2016. 

∗ Iarmaliuc Ludmila – 74 cauze, cu 24 cauze mai multe decât în 
perioada 3 luni 2016. 

∗ V.Stihi - 69 cauze, cu 21 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ O.Şcolnic - 32 cauze, cu 22 cauze mai puţine decât în perioada 3 
luni 2016. 

∗ I.Hârbu -  0/36 cauze. 
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Diagrama privind dosarele examinate în perioada 3 luni 2017 comparativ cu  
perioada 3 luni 2016, pe fiecare judecător: 

 

 

 
Restanţă la sfârşitul perioadei raportate - 176 cauze, cu 31 cauze mai puţine 
decât în perioada 3 luni 2016. 

∗ Iarmaliuc Ludmila-  82 cauze, cu 29 cauze mai multe decât în 
perioada 3 luni 2016. 

∗ V.Stihi- 74 cauze, cu 12 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ O.Şcolnic – 20 cauze, cu 50 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ I.Hârbu-  0 cauze/236 cauze în perioada 3 luni 2016. 
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Inclusiv se află în procedură mai mult de 12 luni - 10 cauze, dintre care: 
∗ L. Iarmaliuc - 4 cauze. 
∗ V. Stihi- 3 cauze. 
∗ O. Şcolnic – 3 cauze. 
∗ I. Hârbu- 0 cauze. 

 
Inclusiv se află în procedură mai mult de 24 luni - 6 cauze, dintre care: 

∗  L. Iarmaliuc - 1 cauză. 
∗ V. Stihi- 1 cauză. 
∗ O. Şcolnic – 4 cauze. 
∗ I. Hârbu- 0 cauze. 

 
Inclusiv se află în procedură mai mult de 36 luni - 5 cauze, dintre care: 

∗ L. Iarmaliuc - 0 cauze. 
∗ V. Stihi- 2 cauze. 
∗ O. Şcolnic – 5 cauze. 
∗ I. Hârbu- 0 cauze. 

 
Examinate în proceduri de ordonanţă- 33 cauze, dintre care: 

∗ L. Iarmaliuc – 19 cauze, cu 8 cauze mai multe decât în perioada 3 
luni 2016. 

∗ V. Stihi- 14 cauze, cu 10 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 
2016. 

∗ O. Şcolnic – 0/12  cauze. 
∗ I. Hârbu- 0/9 cauze. 

 
Examinate contestaţii împotriva hotărîrilor (art.395 al.2 CCA) – 9 cauze: 

∗ L. Iarmaliuc - 3 cauze/3 cauze. 
∗ V. Stihi- 1 cauză, cu 2 cauze mai puţine decât în perioada 3 luni 

2016. 
∗ O. Şcolnic – 5 cauze, cu 3 cauze mai multe decât în perioada 3 luni 

2016. 
∗ I. Hârbu- 0/1 cauză. 

 

Revizuiri examinate- 2 cauze: 
∗ L. Iarmaliuc - 0 cauze,. 
∗ V. Stihi- 2 cauze. 
∗ O. Şcolnic – 0 cauze. 
∗ I. Hârbu- 0 cauze. 

   Analiza numărului de cauze civile parvenite în perioada 3 luni 2017, 
comparativ cu perioada 3 luni 2016, a arătat că numărul de cauze a scăzut pe 
următoarele categorii de litigii: 
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- privarea de drepturi a părinţilor- de 8 la 2 cauze; 
- privind desfacerea căsătoriei- de la 57 cauze la 52 cauze civile; 
- privind desfacerea căsătoriei inclusiv: care au copii minori- de la 42 la 34; 
- litigiile privind dreptul de proprietate - de la 17 la 16 cauze; 
- acţiuni apărute din contractele vânzare-cumpărare – de la 3 cauze la 1 

cauză; 

Analiza numărului de cauze civile parvenite în perioada 3 luni 2017, comparativ 
cu perioada 3 luni 2016, a arătat că numărul de cauze a crescut pe următoarele 
categorii de litigii: 

- privind încasarea pensiei de întreţinerea copiilor - de la 12 la 16 cauze 
civile; 

- privind ridicarea sechestrului de pe bunuri- de 1 cauză la 2 cauze; 
- litigii privind succesiunea – de la 1cauză  la 11 cauze civile; 
- acţiuni cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii- de la 0 cauze la 1 cauză; 

O poziţie constantă se observă pe următoarele categorii de litigii: 
- litigiile privind dreptul de proprietate, inclusiv: privind dreptul de 

proprietate al cetăţenilor -  pe parcursul perioadei de 3 luni 2017  cât şi în 
perioada 3 luni 2016, au parvenit accelaşi număr de cauze pe domeniu dat – 
16 cauze; 

S-a diminuat numărul acţiunilor civile cu privire la: 
- privind plata salariului -de la 2 la 0 cauze civile; 
- privind stabilirea paternităţii- de la 2 la 0 cauze; 
- litigiile privind protecţia consumatorilor- de la 3 cauze la 0 cauze; 
- litigiile privind protecţia consumatorilor privind acţiunile incidentale despre 

acoperirea daunei pentru vătămarea sănătăţii dau decedarea cetăţeanului:în 
legătură cu încălcarea regulilor de circulaţie rutieră şi accidentele de 
transport-  de la 2 la 0 cauze; 

- litigii apărute din contracte şi operaţiuni bancare - de la 11 cauză la 0 
cauze; 

- acţiuni apărute din contractele de leasing- de la 1 cauză la 0 cauze; 

 
Preşedinte  
la Judecătoria Orhei                                                   Veronica CUPCEA    
  
Executant:  
Specialist principal al Serviciului sistematizare,  
generalizare a practicii judiciare,  
relaţii cu publicul şi mass-media  
Judecătoria Orhei Sediul Teleneşti                                                      
Valentina STRATAN 
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