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MESAJUL  
PREȘEDINTELUI  
Judecătoriei
Judecătoria Edineț își dorește să devină o instanță 
judecătorească cu o performanță judiciară înaltă și cu 
servicii de calitate, o instanță în care cetățenii au un grad 
înalt de încredere. Pentru a atinge aceste obiective, am 
decis să participăm la lucrările Proiectului USAID Moldova 
„Instanțe Judecătorești Model”.

În 2022, am aplicat mai multe inovații pentru a optimiza 
organizarea instanței, dar și pentru a le oferi vizitatorilor 
noștri condiții mai bune. Judecătoria Edineț a reușit să-
și îmbunătățească transparența procedurilor judiciare, 
astfel încât acestea să fie pe deplin accesibile tuturor, fiind 
respectat principiul constituțional al liberului acces la 
justiție. 
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La fel, am dezvoltat și am implementat standarde de 
management al calității pentru creșterea indicatorilor 
de performanță. Am asigurat un răspuns prompt 
la cerințele justițiabililor prin instituționalizarea 
platformelor și instrumentelor de comunicare 
pentru consultarea cu diverse grupuri de justițiabili 
și cetățeni cu privire la problemele juridice și 
organizarea instanței.  

Viziunea Judecătoriei Edineț este că, într-o instanță-
model, drepturile fiecărei persoane sunt respectate 
și realizate și instanța se concentrează pe încurajarea 
unei cooperări bune cu autoritățile din sectorul 
justiției și cu membrii comunității. 

Și în continuare vom munci pentru a aduce justiția 
mai aproape de oameni, îmbunătățind calitatea 
serviciilor oferite. 

Lilia Țurcan
Președintă interimară, Judecătoria Edineț
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UN AN ÎN CIFRE

Capitolul 1
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Activitatea și performanța 
instituției 
În anul 2022, în comparație cu anul 2021, Judecătoria 
Edineț a înregistrat cu 4% mai multe dosare noi. Acest 
lucru a dus la creșterea volumului de muncă per 
judecător de la 900 de dosare în 2021 la 940 de dosare 
în 2022. 

Chiar și în aceste condiții, instanța a reușit să 
îmbunătățească indicatorii cheie de performanță. 

Astfel, rata de soluționare a dosarelor a crescut la 100% 
în anul 2022 comparativ cu 99% în 2021. În același timp, 
durata lichidării stocului de cauze pendinte a scăzut de 
la 66 de zile în anul 2021 la 64 de zile în anul 2022. 

Mai multe detalii despre activitatea Judecătoriei Edineț 
urmăriți în infograficele ce urmează. 
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INFORMAȚII GENERALE DESPRE JUDECĂTORIA EDINEȚ 

200000 LOCUITORI
AI RAIOANELOR  

EDINEȚ, BRICENI, OCNIȚA  
ȘI DONDUȘENI,  

CEEA CE REPREZINTĂ 10,5% DIN 
NUMĂRUL TOTAL AL POPULAȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA.

POPULAȚIA DESERVITĂ

RESURSE UMANE ÎN 2022: 

14 JUDECĂTORI 10 4

29 FUNCȚIONARI PUBLICI DE EXECUȚIE 26 3

16 GREFIERI 15 1

16 ASISTENȚI JUDICIARI 14 2

8 FUNCȚIONARI PUBLICI DE CONDUCERE  
(ȘEF SECȚII, ȘEF SERVICII)8 0

20 PERSONAL DE DESERVIRE TEHNICĂ,  
PERSONAL AUXILIAR15 5

FEMEI BĂRBAȚI

14 JUDECĂTORI

89 FUNCȚIONARI  
ȘI PERSONAL 

TEHNIC
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BUGET ALOCAT 
18 578 575 LEI

BUGET VALORIFICAT 
18553429,77 LEI = 99,86%

COSTUL MEDIU PER  
DOSAR: 1546,26 LEI

RESURSE FINANCIARE ÎN 2022

241.579,93 LEI 
energie electrică 

823.396,93 LEI 
gaze  

859.820 LEI 
materiale de uz gospodăresc și 
rechizite de birou, inclusiv timbre 
poștale  

149.899 LEI 
tehnică de calcul 

CELE MAI MARI ACHIZIȚII PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI JUSTIȚIABILILOR  
LA SERVICIILE INSTANȚEI DE JUDECATĂ:

121.226,92 LEI 
servicii informaționale și 
telecomunicații  

465.133,94 LEI 
servicii reparații curente, 
inclusiv reparația tehnicii de 
calcul și a automobilelor 

157.124,64  LEI 
servicii de pază
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DURATA MEDIE DE  
SOLUȚIONARE A DOSARELOR: 

64 DE ZILE
ÎN DESCREȘTERE FAȚĂ DE 2021  

(66 ZILE) 
Media europeană în 2020 – (dosare civile –  

293 zile, dosare penale – 199 zile) 

PERFORMANȚA JUDECĂTORIEI EDINEȚ

Dosare civile  
7129   

 în creștere față de 2021 (6788) 

Dosare penale 
3243  

în creștere față de 2021 (3043) 

Dosare contravenționale 
1676  

în descreștere față de 2021 (1753) 

NUMĂRUL DOSARELOR 
SOLUȚIONATE: 

11999 
ÎN CREȘTERE FAȚĂ DE 2021  

(11444 DOSARE) 

NUMĂRUL DOSARELOR 
ÎNREGISTRATE: 

12 048 
ÎN CREȘTERE FAȚĂ DE 2021  

(11 584 DOSARE)

Dosare civile 
7032   

în creștere față de 2021 (6570)  

Dosare penale 
 3232     

în creștere față de 2021 (3114)  
Dosare contravenționale 

1735   
în descreștere față de 2021 (1760)

Volumul de muncă per judecător: 
940  DOSARE  în creștere față de 2021 (900 dosare) 

Dosare civile 
73 zile 

ca și în 2021 (73 zile)  
Dosare penale 

65 zile 
în descreștere față de 2021 (66 zile)  
Dosare contravenționale 

27 zile 
în descreștere față de 2021 (39 zile) 
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REALIZĂRILE JUDECĂTORIEI 
EDINEȚ ÎN 2022

Capitolul 2
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Am devenit beneficiari ai Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”

În primăvara anului 2022, Judecătoria 
Edineț a fost selectată pentru a 
participa la lucrările Proiectului USAID 
Moldova „Instanțe Judecătorești 
Model”. Împreună cu alte două 
judecătorii, Bălți și Ungheni, avem 
ocazia să testăm noi metode de 
organizare a activității judecătorești, 
astfel încât să aducem rezultate 
mai bune și o mai mare satisfacție 
justițiabililor noștri. Ne dorim mult 
să obținem în 2023 titlul de instanță 
model, fapt pentru care muncim 
zilnic la îmbunătățiri. Sper că ne veți fi 
alături și ne veți ajuta să devenim mai 
buni pentru oamenii care au nevoie de 
servicii judecătorești.
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Ne dezvoltăm strategic 

În vederea eficientizării activității instanței, am elaborat Planul de dezvoltare 
strategică a Judecătoriei Edineț pentru anii 2023-2027. În așa mod, Judecătoria 
Edineț a trasat direcțiile principale de activitate și acțiunile pe care urmează să 
le întreprindă în următorii ani. 

Planul are drept scop îmbunătățirea performanței Judecătoriei Edineț, astfel 
încât aceasta să devină mai inovativă, informativă și receptivă la propunerile 
justițiabililor și să se apropie de statutul de judecătorie-model.

Puteți lectura obiectivele pe care ni le propunem să le realizăm în următorii ani 
pe site-ul instanței la 

https://jed.instante.justice.md.

https://jed.instante.justice.md
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Cadrul Internațional de Excelență 
Judecătorească 

În vederea îmbunătățirii activității instanței, echipa 
Judecătoriei Edineț a participat la o instruire în aplicarea 
Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească. Am 
luat cunoștință de standardele internaționale de calitate 
din domeniul judecătoresc și de reperele de bune practici. 
Totodată, am obținut deprinderi practice de evaluare și 
monitorizare a indicatorilor de performanță, astfel încât să 
creăm noi premise de dezvoltare a instanței.

Implicăm comunitatea în luarea 
deciziilor de dezvoltare

În 2022, Judecătoria Edineț a instituit un Consiliu 
Consultativ în scopul unui schimb constructiv de idei 
cu referire la funcționarea instanței, dar și pentru a 
consolida cooperarea cu beneficiarii  serviciilor noastre. 
Din Consiliu fac parte reprezentanți ai autorităților 
publice locale, serviciilor de asistență socială, organelor 
de drept din circumscripția instanței, instituțiilor 
media, societății civile, executori judecătorești și 
avocați. În decursul anului trecut, am convocat 
cu regularitate această platformă și împreună am 
dezvoltat soluții de îmbunătățire a activității instanței. 
Contăm pe implicarea comunității locale și în 2023. 
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Aducem justiția mai aproape de oameni 

Conștientizăm foarte bine că informația juridică este foarte 
complexă, iar oamenii care nu au interacționat vreodată cu o 
judecătorie pot fi descurajați de dificultatea înțelegerii modului 
de funcționare a sistemului judecătoresc. Din acest motiv, am 
elaborat mai multe materiale informative, astfel încât să facilităm 
accesul la justiție pentru toată lumea. 

Un exemplu este broșura „Tot ce trebuie să cunoști despre 
Judecătoria Edineț”. Aceasta explică drepturile și obligațiile 
justițiabililor, oferă repere utile pentru pregătirea de ședința 
de judecată, pentru scrierea unei cereri în adresa judecătoriei, 
precum și indică datele de contact și orele de lucru ale 
judecătoriei.  

Puteți răsfoi broșura în limbile română și rusă în oricare dintre 
cele 4 sedii. 

1

Tot ce trebuie  
să cunoști despre  

JUDECĂTORIA  
EDINEȚ

La fel o puteți găsiți on-line accesând linkurile de mai jos:

https://bit.ly/3XHfQ4a https://bit.ly/3De1iAU

https://bit.ly/3XHfQ4a
https://bit.ly/3De1iAU
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Sunteți curioși cum arată și 
funcționează o judecătorie? 

Dacă nu ați vizitat Judecătoria Edineț, 
dar sunteți curioși să vedeți cum arată 
și funcționează o instanță, vă invităm 
la o excursie virtuală prin instanță. 

Accesează linkul pentru a vedea video  

Avem grijă de confortul vizitatorilor noștri

Pentru că ne dorim ca toate persoanele care trec pragul judecătoriei să 
se simtă bine, în pofida motivelor pentru care au ajuns în instanță, am 
reamenajat spațiile publice. Acestea acum sunt foarte primitoare, dispun 
de o bibliotecă, canapele, mese de lucru, jocuri pentru copii, info-chioșcuri 
conectate la Portalul Național al Instanțelor de Judecată și ecrane pe care 
puteți vedea agenda ședințelor de judecată și animații educative. Sperăm că 
veți aprecia transformarea noastră. 

https://www.facebook.com/
watch/?ref=search&v=8380
82133965229&external_log_

id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-
acf8baa6c43d&q=judecatoria%20

edinet 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=838082133965229&external_log_id=50e4721a-b7f0-43ae-9769-acf8baa6c43d&q=judecatoria%20edinet
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Judecătoria Edineț  
are o pagină nouă  

de Facebook 

Vrem să comunicăm cu dumneavoas-
tră într-un mod cât mai accesibil și 
transparent. De aceea am creat o pagi-
nă de Facebook unde plasăm cu re-
gularitate informații despre activitatea 
instanței, programul de lucru, eveni-
mente, informații juridice utile, precum 
și materiale de educație juridică. 

Accesați și urmăriți pagina de 
Facebook a Judecătoriei la următorul 
link 

https://www.facebook.com/
JudecatoriaEdinet  

https://www.facebook.com/JudecatoriaEdinet
https://www.facebook.com/JudecatoriaEdinet
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CE CRED JUSTIȚIABILII DESPRE 
JUDECĂTORIA EDINEȚ?
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Sondajul de evaluare a satisfacției justițiabililor  
privind serviciile Judecătoriei Edineț

Cu sprijinul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”, am realizat un sondaj în rândul justițiabililor 
pentru a identifica gradul lor de satisfacție față de activitatea judecătoriei. Datele au fost colectate în perioada octom-
brie-noiembrie 2022 și au fost chestionați 323 de justițiabili la ieșirea din instanța de judecată. 

Potrivit rezultatelor sondajului, 60% dintre justițiabili au un nivel ridicat de încredere în sistemul judecătoresc. 77% din-
tre aceștia consideră că instanța de judecată slujește interesului public, este echitabilă și transparentă. Totodată, 75% 
au declarat că judecătorii sunt imparțiali.

Primele trei servicii ale direcției de evidență și documentare procesuală de care 
au beneficiat justițiabilii au fost: informații despre formularea cererilor de che-
mare în judecată (48%), accesul la materialele din dosar (36%) și informații despre 
hotărârile judecătorești (30%). Majoritatea au menționat că s-au prezentat perso-
nal la direcție/secție (89%) și că timpul de așteptare a fost de 15 minute sau mai 
puțin (87%).

Iar 80% din respondenți consideră că ușor au obținut informațiile necesare pri-
vind drepturile justițiabililor. 

Cel mai des, respondenții au fost implicați într-un dosar civil (50%) sau penal 
(21%). Majoritatea respondenților au specificat că ședințele de judecată s-au 
desfășurat într-o limbă pe care o vorbesc (în 87% din procese în care respondenții 
au fost reclamanți, victime sau părți vătămate și în 83% din procese în care respondenții au fost pârâți, bănuiți sau 
inculpați). 
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Câtă încredere au justițiabilii 
în sistemul judecătoresc?

60%

din justițiabilii chestionați 
la ieșirea din Judecătoria 
Edineț au un grad înalt 

de încredere în sistemul 
judecătoresc 

77% 77% 77% 73%

slujește 
interesului 

public 

este 
echitabilă  

este 
transparentă  

este  
eficientă

JUDECĂTORIA EDINEȚ
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Percepțiile  
justițiabililor despre 
IMPARȚIALITATEA 
JUDECĂTORILOR 

75%
consideră că judecătorii 

sunt imparțiali  

Durata examinării cauzelor:

În opinia reclamanților, victimelor, părților vătămate

În opinia pârâților, bănuiților, inculpaților 

51%

47%

29%

20%

20%

28%

rapid mediu lent 

rapid mediu lent 
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Cât de accesibilă este  
JUDECĂTORIA EDINEȚ?

Ce mijloace de comunicare 
ați utilizat pentru a contacta 

judecătoria? 

Cum apreciați gradul de ușurință 
cu care poate fi obținută informația 

despre drepturile justițiabililor? 

80%

15%

ușor 

greu 

Cât timp ați așteptat  
pentru a fi deservit(ă)  

de personalul judecătoriei?

au așteptat mai puțin  

DE 15 MINUTE 

87%

89%
m-am prezentat  

personal

14%
poșta

21%
telefonul
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Gradul de satisfacție a justițiabililor  
cu privire la activitatea judecătoriei

86% 86% 87%73%

durata 
pronunțării 

hotărârii 
judecă-
torești

claritatea 
hotărârii 
judecă-
torești

nivelul de 
competență 
a angajaților 
instanței de 

judecată

atitudinea 
angajaților 

instanței de 
judecată 

informații 
oferite de 
serviciile 

instanței de 
judecată 

timpul alocat 
dvs. pentru 
prezentarea 

argu-
mentelor

începerea 
la timp a 

ședinței de 
judecată

atitudinea 
judecă-
torilor și 

procurorilor

limbajul 
judecă-
torilor și 

procurorilor 
condițiile 

privind 
accesul în 

instanța de 
judecată

RECLAMANȚII, VICTIMELE, PĂRȚILE VĂTĂMATE SUNT SATISFĂCUTE CU PRIVIRE LA: 

83% 87%79% 82% 85% 85%
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78% 90%82% 91%87% 93%88%

durata 
pronunțării 

hotărârii 
judecătorești

claritatea 
hotărârii 

judecătorești

nivelul de 
competență 
a angajaților 
instanței de 

judecată

timpul alocat 
dvs. pentru 
prezentarea 

argumentelor

atitudinea 
angajaților 

instanței de 
judecată

informații oferite 
de serviciile 
instanței de 

judecată

claritatea textului 
din citație

PÂRÂȚII, BĂNUIȚII, INCULPAȚII SUNT SATISFĂCUȚI CU PRIVIRE LA: 
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COLABORĂRI  
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Judecătoria Edineț, pe lângă faptul că întreprinde măsuri de optimizare a activității, este și a fost implicată în 
mai multe activități de colaborare cu diferite instituții, precum: 

Colaborarea cu instituții de învățământ superior care pregătesc specialiști în domeniul dreptului. Astfel, 
poate fi menționat parteneriatul cu Facultatea de Drept a Universității „Alecu Russo” din Bălți.

Colaborarea cu instituții de învățământ de nivel primar și liceal în contextul promovării educației juridice a 
populației și conlucrarea cu pedagogii în ceea ce privește promovarea respectării drepturilor omului.

Colaborarea cu alte instanțe de judecată din țară în ceea ce privește îmbunătățirea practicilor de soluționare 
a dosarelor, optimizarea procedurilor judiciare și uniformizarea practicilor: schimb de bune practici cu 
instanțele din circumscripția Curții de Apel Bălți.

Colaborarea cu ONG-uri pentru asigurarea respectării drepturilor omului: AO „Lex XXI” – evenimente de 
educație juridică.



NE GĂSIȚI LA 

sediul Central
mun. Edineț, str. Ștefan Vodă nr. 1

Tel: (0246) 21848 / (246) 22774    

E-mail: jed@justice.md 

sediul Briceni
or. Briceni, str. Independenței  nr. 5

Tel: (0247) 26076

E-mail: jbr@justice.md

sediul Ocnița
or. Ocnița, str. Burebista  nr. 47

Tel: (0271) 23655

E-mail: joc@justice.md

Precum și pe Facebook     
https://www.facebook.com/

JudecatoriaEdinet 

Și pe pagina web  
a instanței:    

https://jed.instante.justice.md/

sediul Dondușeni
or. Dondușeni, str. 31 august 1989  nr. 19

Tel: (0251) 25135

E-mail: jdn@justice.md

mailto:jed@justice.md
mailto:jbr@justice.md
mailto:joc@justice.md
https://www.facebook.com/JudecatoriaEdinet
https://www.facebook.com/JudecatoriaEdinet
https://jed.instante.justice.md/
mailto:jdn@justice.md

