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CONSILIUL SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

Prin hotătârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.153/15 din 25.05.2021 

Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de judecătorie-model pilot în cadrul 

Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”. 

Proiectul menționat va contribui la dezvoltarea unui standard comun de 

judecătorie-model și va oferi asistență tehnică pentru a ajuta instanțele judecătorești să 

atingă standardul de judecătorie-model în următoarele domenii: 

1. îmbunătățirea performanțelor instanțelor judecătorești prin adoptarea unui proces 

de planificare strategic bazată pe tehnici de gestionare a calității și pe necesitățile 

justițiabililor, ale judecătorilor și personalului instanței judecătoreşti; 
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2. crearea grupurilor de justițiabili pentru evaluarea periodică a necesităților 

justițiabililor și recepționarea, examinarea și răspunderea la plîngerile, sugestiile 

și complimentele/scrisorile de mulțumire a cetățenilor; 

3. punerea la dispoziția publicului a informațiilor despre evidența dosarelor și a 

informațiilor generale despre serviciile oferite de instanțele judecătoreşti; 

4. dezvoltarea inițiativelor de informare a cetățenilor și de sporire a gradului de 

educație juridică în rîndul cetățenilor; 

5. elaborarea unei politici de soluționare a plîngerilor și a procedurilor aferente 

pentru a spori încrederea publicului în instanțele de judecată; 

6. dezvoltarea sistemelor privind identificarea și răspunsul la necesitățile de 

dezvoltare profesională ale judecătorilor și personalului instanțelor de judecată; 

7. dezvoltarea și utilizarea sistemelor online pentru îmbunătățirea gestionării 

dosarelor și a serviciilor în judecătoriile selectate. 

În sensul planificării activităților în cadrul proiectului ”Instanțe Judecătorești 

Model”, la data de 03.06.2021 a avut loc prima ședință de lucru privind dezvoltarea 

Judecătoriei-Model Bălți cu prezența membrilor Proiectului USAID ”Instanțe 

Judecătorești Model” și membrii echipei Judecătoriei Bălți care vor fi responsabili 

pentru asigurarea implimentării activității de dezvoltare a Judecătoriei-Model Bălți. 

În cadrul ședinței enunțate, au fost discutate un șir de întrebări necesare pentru 

demararea activităților în cadrul proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”, a 

avut loc prezentarea participanților la ședință, s-au realizat discuții asupra viziunilor de 

dezvoltare a Judecătoriei Bălți. La fel, în cadrul ședinței menționate membrii echipei 

Judecătoriei Bălți, alături de întregul corp de funcționari și magistrați au exprimat 

convingerea fermă de a se angaja în asigurarea implimentării spectrului de activități în 

cadrul proiectului USAID”Instanțe Judecătorești Model” și de a asigura abordarea 

multiaspectuală a sarcinilor proiectului atât prin prisma procesului de înfăptuire a 

justiției, de asigurare a funcționalității instanței de judecată, cât și din punct de vedere 

a interacțiunii instanței judecătorești cu justițiabilii și publicul larg. 



Concluzionăm că, Judecătoria Bălți fiind implicată în cadrul Proiectului USAID 

”Instanțe Judecătorești Model” va implementa cele mai bune practici în activitatea 

instanței de judecată atât în raport cu activitatea nemijlocită de înfăptuire a justiției cât 

și în domeniile legate de personalul implicat în această activitate, relațiile cu justițiabilii 

și comunicarea cu publicul, luând în considerație adevărul inevitabil că, activitatea 

instanțelor judecătorești este una sistemică, iar funcționarea tuturor aspectelor și 

elementelor acestui sistem este una vitală pentru întreaga activitate a sistemului de 

înfăptuire a justiției. 

În scopul realizării Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”, 

Judecătoria Bălți în colaborare cu echipa proiectului USAID, realizează întruniri 

săptămânale în cadrul cărora se stabilesc obiective de acțiuni, precum și măsuri concrete 

de realizare ale acestora. 

 


