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Meniul “Raportează” permite 
sesizarea greșelilor identificate 
pe PNIJ la publicarea hotărârilor/
încheierilor instanţelor de judecată, 
a agendei ședințelor de judecată 
sau absența acestora, precum 
și înaintarea propunerilor de 
îmbunătățire a funcționalității și 
conținutului portalului.

Meniul de accesibilitate pentru persoanele cu 
deficienţe de văz conține mai multe opțiuni menite să 
faciliteze navigarea portalului, cum ar fi posibilitatea 
de a mări textul, schimbarea culorii de fundal a paginii 
și a contrastului, citirea cu voce a textului, mărirea 
cursorului de navigare, evidențierea textului cu alte 
culori, oprirea sau pornirea animațiilor, mărirea sau 
micșorarea spațiului dintre cuvinte și altele.

Acest pliant este publicat în cadrul proiectului 
„Accesul la Justiție în Moldova”, finanțat de 

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă 
(DRL) al Departamentului de Stat al SUA 

și implementat de Millennium DPI Partners, LLC. 
Conținutul aparține în exclusivitate 

Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Campanie Națională 
pentru o Justiție Sănătoasă



Portalul național al instanțelor de judecată (PNIJ) 
reprezintă un sistem complex, caracterizat printr-un 
punct unic de acces la informația despre activitatea 
tuturor instanțelor de judecată.

Afișarea informației ce ţine de agenda şedinţelor, 
hotărâri, încheieri, cereri şi dosare pe paginile web a 
fiecărei judecătorii și curți de apel este realizată direct 
din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor 
(PIGD), cu forma şi conţinutul în care aceasta este 
documentată de către angajaţii instanţelor de 
judecată. Informaţia disponibilă pe pagina web a 
fiecărei judecătorii și curți de apel poate fi căutată 
după: Numărul dosarului, Denumirea dosarului, Data 
pronunțării hotărârii/încheierii, Tematica dosarului, 
Tipul dosarului, Obiectul cauzei.

Pe pagina de start a PNIJ poți găsi: ”Organigrama 
instanțelor judecătorești”, care permite căutarea 
informaţiei per instanţă de judecată; ”Căutare 
ședințe și acte judecătorești”; ”Unelte utile”; ”Galerie 
video”; ”Link-uri utile”. Pagina principală afișează, în 
partea dreaptă, sus, opțiunea de alegere a versiunii 
lingvistice, funcționalitatea de căutare pe pagina 
web în întregime, cât și cea de “întrebări frecvente”.  
Pe pagină mai sunt afişate date de contact şi numărul 
de vizitatori ai paginii.
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Compartimentul ”Hotărârile instanței” permite 
căutarea şi afișarea hotărârilor judecătoreşti în toate 
judecătoriile și curțile de apel sau în circumscripțiile 
teritoriale ale curţilor de apel după criteriile: Numărul 
dosarului, Denumirea dosarului, Data pronunțării 
hotărârii, Tematica dosarului, Tipul dosarului.

Compartimentul ”Încheierile instanței” permite 
căutarea şi afișarea încheierilor judecătoreşti în toate 
judecătoriile și curțile de apel sau în circumscripțiile 
teritoriale ale curţilor de apel după următoarele 
criterii: Numărul dosarului, Denumirea dosarului, 
Data pronunțării hotărârii, Tematica dosarului, Tipul 
dosarului.

Compartimentul ”Citații publice” permite căutarea şi 
afișarea citaţiilor publice în toate judecătoriile și curțile 
de apel sau în circumscripțiile teritoriale ale curţilor 
de apel după următoarele criterii: Numărul dosarului, 
Denumirea dosarului, Persoana citată, Judecător.

Compartimentul ”Cereri și dosare în instanţă” permite 
căutarea şi afişarea cererilor şi dosarelor aflate pe 
rol în toate judecătoriile și curțile de apel sau în 
circumscripţiile teritoriale ale curţilor de apel după 
următoarele criterii: Numărul dosarului, Denumirea 
dosarului, Data înregistrării dosarului, Statutul, Tipul 
dosarului.

Compartimentul ”Agenda ședințelor” permite 
căutarea şi afișarea ședințelor de judecată în toate 
judecatoriile și curțile de apel sau în circumscripțiile 
teritoriale ale curţilor de apel după criteriile: Numărul 
dosarului, Denumirea dosarului, Obiectul cauzei, Tipul 
dosarului.

Meniul “Harta instanțelor” permite 
căutarea şi afișarea instanțelor și 
sediilor acestora în baza localității 
selectate, potrivit competenţei 
teritoriale stabilite prin Legea nr. 
514/1995.

Meniul “E-Dosar” conține informație 
utilă despre soluția informatică  
SIA e-Dosar Judiciar.

Meniul “Statistica judiciară” reflectă 
indicatorii principali de măsurare a 
performanţei activităţii sistemului 
judecătoresc.

Meniul “Hotărâri în privința 
infracțiunilor contra bunei 
desfășurări a activității în sfera 
publică” permite căutarea în toate 
judecătoriile și curțile de apel 
sau în circumscripţiile teritoriale 
ale curţilor de apel a deciziilor 
emise după criteriile: Numărul 
dosarului, Denumirea dosarului, 
Data pronunțării hotărârii, Tematica 
dosarului, Tipul dosarului.

Meniul “Legislație” conține link-uri 
către portalul www.legis.md.

Meniul “Modele acte” prezintă 
mai multe modele de acte utile 
justiţiabililor.

Meniul “Sondaje publice” conţine 
date despre sondajele efectuate  
în sistemul judecătoresc.

Meniul “Studii” reprezintă informaţii 
cu privire la studiile elaborate în 
domeniul justiţiei.


