Judecătoria Bălți intenționează să digitalizeze schimbul de acte cu autoritățile publice

Bălți, 23 decembrie 2021
Judecătoria Bălți și autoritățile publice din circumscripția instanței își propun să digitalizeze schimbul de acte judecătorești
(executorii), pentru optimizarea și eficientizarea cheltuielilor, timpului și a resurselor umane. Această decizie a fost luată în cadrul
celei de-a treia ședințe a Consiliului Consultativ a Judecătoriei Bălți, la care au participat reprezentanți ai Agenției de Administrare
a Instanțelor Judecătorești, Biroului de Probațiune Bălți, Camerei Teritoriale a Executorilor Judecătorești Nord, Inspectoratului de
Poliție Bălți, Centrului Militar Teritorial Bălți și a Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

Participanții la ședință au considerat posibilă tranziția la schimbul electronic de acte
procesuale și acte judecătorești dintre Judecătoria Bălți și Biroul de Probațiune Bălți, Camera
Teritorială a Executorilor Judecătorești Nord, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Militar
Teritorial Bălți – în cadrul unui termen de pilotare cu durata de 3 – 6 luni, cu posibilitatea
ulterioară de extindere a practicii respective la nivel național.
Inițiativa astfel a fost susținută activ de către membrii Consiliului consultativ, Directorul
adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor
Judecătorești d-nul Petru Vîrlan, reprezentanții proiectului
USAID ”Instanțe Judecătorești Model”. Soluția propusă
va eficientiza semnificativ activitatea Judecătoriei Bălți și
procesul de schimb de acte judecătorești cu alte autorități
publice, economisind timp, resurse și efort.
Argumentele membrilor Consiliului Consultativ au fost formulate în conformitate cu
prevederile Codului de executare al Republicii Moldova în domeniul transmiterii spre
executare a actelor judecătorești, coroborate cu prevederile art.13 alin.(1), alin.(4)-(6) din
Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic, ceea ce oferă posibilitatea de
excludere a necesității transmiterii actelor executorii pe format de hârtie și face posibilă
tranziția la formatul electronic de expediere a actelor judecătorești executorii.

Suplimentar, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, au fost anunțate acțiunile întreprinse în perioada recentă de către
Judecătoria Bălți pentru implementarea măsurilor privind sporirea accesibilității in stanței de judecată pentru persoanele cu
dizabilități.
Următoarea ședință a Consiliului Consultativ a fost planificată pentru 11 martie 2022, atunci când vor fi discutate rezultatele
implementării recomandărilor de la ședințele anterioare și va fi analizată posibilitatea participării la distanță a părților la procesele
de judecată, prin utilizarea echipamentelor de videoconferință.

