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Mesajul președintelui

Planul de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027

Vasile ȘCHIOPU
Președinte interimar  

al Judecătoriei Ungheni

Stimați justițiabili, parteneri și cititori,

Vă suntem recunoscători pentru interesul dumneavoastră față de 
activitatea Judecătoriei Ungheni și vă mulțumim pentru că sunteți 
alături de noi și deschiși pentru colaborare.

Pe parcursul anului 2022, Judecătoria Ungheni a introdus o serie de 
inovații ca să devină mai transparentă, mai accesibilă și mai prietenoasă 
față de nevoile justițiabililor, dar și ale populației, astfel încât împreună 
să edificăm încrederea în sistemul judecătoresc și în supremația legii. 
Prezentul Plan de dezvoltare strategică  este una dintre inovațiile pe 
care ne propunem să le implementăm. 

Ne bucurăm să afirmăm că Judecătoria a devenit cu mult mai activă 
și vocală în comunicarea cu justițiabilii, comunitatea și autoritățile 
publice prin crearea unui Consiliu Consultativ. Astfel, împreună cu 
dumneavoastră discutăm subiecte de interes și identificăm soluții 
ca să sporim randamentul nostru și satisfacția cetățeanului față de 
serviciile oferite de către Judecătorie. Mulțumim tuturor membrilor 
Consiliului Consultativ pentru implicare și contribuție în vederea 
realizării unor obiective comune. 
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Lansarea paginii de Facebook a Judecătoriei Ungheni ne ajută să 
vă informăm, în timp util, cu privire la procesele noastre de lucru, 
agenda instanței și schimbările neprevăzute în activitatea noastră, 
dar și despre activități de interes public și informații juridice pe 
înțelesul tuturor. De asemenea, am elaborat un ghid despre servicii-
le oferite de Judecătorie și accesul la acestea. În același scop educa-
tiv, am realizat un tur virtual al Judecătoriei care poate fi urmărit pe 
paginile noastre web și de Facebook. 

Suntem mulțumiți să anunțăm și realizări în domeniul performanței 
instanței. În pofida creșterii volumului de muncă per judecător cu 
9,2%, instanța a reușit să examineze cu 0,4% mai multe dosare în 
decurs de 9 luni ale anului 2022. La fel, pentru această perioadă, 
rata de soluționare a dosarelor a crescut cu 2,9%. Iar rata ho-

tărârilor casate a scăzut de la 1,86% la 1,53%. Ne propunem să 
îmbunătățim și mai mult performanța și să vă bucurăm cu schimbări 
calitative, fapt pentru care Judecătoria Ungheni și-a asumat pro-
vocarea de a deveni o instanță-model, depunând eforturi maxime 
pentru realizarea așteptărilor justițiabililor și ale angajaților săi.

Vă invităm să lecturați acest Plan de dezvoltare strategică ca să aflați 
mai multe despre schimbările calitative realizate de Judecătorie, dar 
și să vă informați cu privire la drepturile și serviciile judiciare de care 
puteți beneficia. 

Cu deosebită considerație,
VASILE ȘCHIOPU,  Președinte interimar al Judecătoriei Ungheni
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Introducere

Planul de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027

Planul de dezvoltare strategică este documentul de bază al Judecă-
toriei Ungheni pentru perioada 2023-2027, care asigură descrierea 
direcțiilor de activitate ale instituției și planificarea priorităților stra-
tegice, prezentând modul în care vor fi realizate activitățile și atinse 
obiectivele strategice. Planul de dezvoltare strategică a fost elaborat 
cu suportul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model” în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 
martie 2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a 
programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației 
publice centrale” și cuprinde o perioadă de 5 ani. Pentru planificarea 
operațională a activității instanței judecătorești se vor elabora planuri 
anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a Planului de 
dezvoltare strategică, constituind astfel un instrument de monitori-
zare și evaluare al acestuia.  

Planul de dezvoltare strategică este documentul de identitate al 
Judecătoriei Ungheni, din care derivă toate acțiunile autorității pe 
parcursul următorilor 5 ani și, drept urmare, reprezintă: un instru-

ment de planificare și prioritizare a politicilor la nivelul instanței, un 
instrument de management și un instrument de comunicare internă și 
externă. Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a avut loc de o 
manieră participativă, proces în care s-au implicat toate subdiviziunile 
și părțile interesate ale autorității. Pentru coordonarea procesului de 
elaborare a Planului de dezvoltare strategică a fost creat Grupul de 
planificare, constituit din reprezentanții managementului instituției, 
șefii subdiviziunilor și personalul instanței.  
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Identificarea și 
formularea misiunii, 

viziunii, valorilor 
Judecătoriei Ungheni și 

realizarea analizei SWOT 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Elaborarea direcțiilor 
și obiectivelor 

strategice

Prioritizarea obiectivelor 
și identificarea acțiunilor 
și a resurselor necesare 

pentru realizarea 
acestora

Definitivarea Planului 
de dezvoltare strategică 
și stabilirea indicatorilor 

și criteriilor de 
monitorizare și evaluare 

a progresului

Procesul de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a fost unul complex, cu participarea tuturor membrilor grupului de lucru, dar și cu 
implicarea și consultarea judecătorilor și personalului instanței. Astfel, procesul de planificare a avut loc în 4 etape: 

Fiecare etapă a fost precedată de ateliere de lucru organizate și faci-
litate de Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model”, la care au 
participat membrii Grupului de planificare. 

Modificarea Planului de dezvoltare strategică va fi posibilă, reieșind 
din constatările care derivă din monitorizarea și evaluarea progre-

sului, din necesitatea de a întreprinde acțiuni suplimentare pentru 
asigurarea atingerii obiectivelor sau în cazul schimbării priorităților 
strategice ale instanței judecătorești. Toate modificările propuse vor 
fi discutate cu membrii Grupului de planificare, dar și cu judecătorii 
și angajații instanței judecătorești și vor fi aprobate de președintele 
Judecătoriei Ungheni.
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La 21 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 
nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care a 
intrat în vigoare la 1 iulie 2016, cu unele excepții. Legea menționată 
reglementează modul de reorganizare a sistemului instanțelor 
judecătorești, inclusiv organizarea și funcționarea instanțelor nou-cre-
ate. 

În acest context, actul legislativ prevede fuzionarea prin contopire, 
începând cu 1 ianuarie 2017, a instanțelor judecătorești de fond, fiind 
creată, în acest mod, o instanță nouă: Judecătoria Nisporeni fuzio-
nează prin contopire cu Judecătoria Ungheni, formând Judecătoria 
Ungheni. 

Judecătoria Ungheni examinează toate cauzele privind raporturile 
juridice civile, de contencios administrativ, contravenționale și pena-
le, precum și orice alte cauze pentru care legea nu stabilește o altă 
competență.

Astfel, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 547/23 din 6 septembrie 2016, a fost aprobat efectivul limită 
de unități de personal pentru anul 2017 al Judecătoriei Ungheni, în 
număr de 71 de unități, inclusiv 12 posturi de judecători. Totodată, 
la 13 septembrie 2016, prin Hotărârea CSM nr. 585/24 s-a aprobat 
structura–tip a judecătoriilor nou-create, care își vor începe activita-
tea la 1 ianuarie 2017.

Judecătoria Ungheni este situată pe str. Națională 10/1, mun. Un-
gheni. Activitatea instanței în domeniul înfăptuirii justiției este dirijată 
de președintele interimar al judecătoriei, Dl Vasile Șchiopu. În absen-
ța preşedintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, 
de către vicepreşedinte, sau, în cazul absenței acestora, Consiliul 
Superior al Magistraturii dispune interimatul funcției de preşedinte 
sau de vicepreşedinte al instanței, în conformitate cu prevederile art. 
4 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consi-
liul Superior al Magistraturii.
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Organigrama instanței judecătorești este compusă din conducere, 
judecători, secretariatul judecătoriei, grefa secretariatului judecătoriei și  
serviciul administrativ. Conform art. 6/1 alin. (1) al Legii privind organi-

zarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară 
cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin inter-
mediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD).

PREȘEDINTE

Șef al secretariatului Judecători Vicepreședinte

Grefa secretariatului Serviciul administrativ  
al secretariatului

Asistenți
judiciari

Grefieri

Serviciul
sistematizare,  
generalizare

a practicii
judiciare și
relații cu
publicul

Secția
evidență și

documentare
procesuală

Serviciul
financiar-
economic

Serviciul
resurse
umane

Serviciul
asigurare
tehnico-
materială
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În ceea ce privește performanța, în anul 2021, la Judecătoria Ungheni 

au fost înregistrate 6 961 de DOSARE NOI, ceea ce  
CONSTITUIE 3% DIN TOATE DOSARELE NOI înregistrate 
la nivel național (207 114 dosare). Astfel, în anul 2021,  
la Judecătoria Ungheni s-a atestat o creștere cu 18,42%  
a dosarelor noi înregistrate în raport cu anul 2020.

Analizând rata de variație a stocului de cauze pendinte la Judecătoria 
Ungheni, se observă că în anul 2021, ca și în anul 2020, aceasta a fost 
de 88%, inclusiv din cauza situației pandemice continue provocate 
de COVID-19, instanța activând frecvent în regim special cu acces 
restricționat al justițiabililor în judecătorie. 

Este de remarcat că, în anul 2021, aspectul cel mai  
problematic al ratei de variație ținea de soluționarea  
cauzelor civile (85%).

Volumul de muncă al judecătorilor în Judecătoria Ungheni în anul 
2021 

a constituit 765 de dosare per judecător, fiind sub media 
națională de 967 de dosare. Mai este de remarcat că, în 
anul 2020, volumul de muncă în Judecătoria Ungheni a fost 
de 616 dosare.

Durata examinării dosarelor nu reprezenta o problemă pentru Jude-
cătoria Ungheni în anul 2021, doar 6% din numărul total de dosare 
fiind examinate în termen de 1-2 ani. 

Media europeană a duratei lichidării stocului de cauze pendinte con-
stituie: 
• 201 de zile pentru dosare civile; 
• 122 de zile pentru dosare penale. 

Termenele de examinare a dosarelor la Judecătoria Ungheni sunt 
comparabile cu media europeană (201 de zile pentru dosare civile și 
122 de zile pentru dosare penale), dosarele civile fiind examinate în 
anul 2021 în 200 de zile, iar dosarele penale – în 160 de zile.
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În ceea ce vizează rata ședințelor amânate, este de  
notat că în anul 2021, această rată a fost de 23%,  
sub media națională de 29%.

În anul 2021, 67% din dosarele examinate de Judecătoria Ungheni 
au fost soluționate într-o singură ședință. Rata soluțiilor pronunțate 
după prima ședința este cu mult mai înaltă pentru dosare civile în 
comparație cu cele penale și contravenționale (81%, 43% și, cores-
punzător, 44%).

În ceea ce privește rata hotărârilor judecătorești ale Judecătoriei 
Ungheni atacate cu apel, este important de menționat că majoritatea 
apelurilor vizează dosare:
• penale (22% în anul 2021); 
• contravenționale (13% în anul 2021).

Rata hotărârilor atacate cu apel este relativ mică în cazul dosarelor 
civile (6% în anul 2021). 

Totodată, analizând rata hotărârilor casate în ordine de apel în anul 
2021, se observă că aceasta este cea mai mare la categoria dosare:
• penale (2,74%); 
• contravenționale (2,83%).
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Viziunea și misiunea  
Judecătoriei Ungheni

VIZIUNEA:

O instanță de judecată accesibilă, în care calitatea, celeritatea și credibilitatea sunt la cel mai înalt nivel.

MISIUNEA:

Judecătoria Ungheni înfăptuiește actul de justiție întru apărarea drepturilor persoanelor la soluționarea cauzelor civile, penale și 
contravenționale, oferind servicii calitative și accesibile. 
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Valorile Judecătoriei Ungheni

• RESPONSABILITATE  

•  CORECTITUDINE

• DESCHIDERE  

• PROFESIONALISM

• INTEGRITATE  

• TRANSPARENȚĂ  

• DEMNITATE

• CALITATE  

• EFICIENȚĂ
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Analiza SWOT 

PUNCTE TARI OPORTUNITĂȚI

• Asigurarea cu echipament
• Motivarea judecătorilor și angajaților de a se implica în 

dezvoltarea profesională continuă
• Comunicarea proactivă cu societatea
• Condiții bune de muncă
• Profesionalismul înalt al managmentului din instanță
• Siguranța personalului și justițiabililor în sediul instanței 
• Acces facil pentru persoane cu dizabilități
• Angajați hotărâți
• Parte la Proiectul „Instanțe Judecătorești Model”
• Infrastructura instanței dezvoltată

• Standarde europene
• Susținere din partea organizațiilor internaționale
• Amplasarea judecătoriei
• Participarea la proiecte de dezvoltare 
• Dotarea cu tehnică performantă
• Instruiri
• Schimb de experiență cu colegii din UE în domeniul justiției 

avansate
• Interesul mass-media pentru dezvoltarea relațiilor de 

cooperare
• Recomandări elaborate pentru atingerea obiectivului de 

instanță-model
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PUNCTE SLABE AMENINȚĂRI

• Volum mare de lucru
• Fluctuația cadrelor și numărul insuficient de personal
• Comunicare insuficientă între angajați
• Oportunități limitate pentru dezvoltarea profesională a 

judecătorilor și personalului instanței 
• Măsuri insuficiente de stimulare a angajaților
• Lipsa măsurilor de suport și consiliere pentru judecători și 

personalul instanței
• Arhiva parțial digitalizată

• Extinderea conflictului militar din Ucraina în Republica 
Moldova

• Răspândirea infecției COVID-19
• Demotivarea personalului în legătură cu salarizarea redusă 

și/sau declararea stării de urgență
• Amenințări cu explozive
• Restructurarea sistemului judecătoresc/a judecătoriei
• Creșterea volumului de muncă ca efect al modificării 

legislației
• Insuficiența sau lipsa resurselor financiare 
• Lipsa voinței politice de a reduce sarcina de lucru per 

judecător 
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Direcții și obiective strategice

Managementul și 
administrarea judiciară 

Accesibilitatea judecătoriei 
și informarea justițiabililor

Dezvoltarea profesională  
și motivarea angajaților 

1 2 3

Judecătoria Ungheni a identificat trei direcți strategice importante pentru realizarea eficientă a activității și atingerea nivelului înalt 
de performanță reflectat atât în activitatea judecătorilor, cât și în activitatea personalului instanței judecătorești prin serviciile oferite 
cetățenilor. Cele cinci direcții strategice sunt: 

Fiecare direcție strategică include un set de obiective strategice și acțiuni propuse spre realizare pe durata Planului de dezvoltare strategică 
în perioada 2023-2027.



17

Planul de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027

Managementul și 
administrarea judiciară 

Accesibilitatea judecătoriei și 
informarea justițiabililor 

Dezvoltarea profesională și 
motivarea angajaților 

Creșterea gradului de satisfacție  
a personalului și a judecătorilor  

la locul de muncă 

Consolidarea accesului grupurilor 
vulnerabile în sediul judecătoriei 

Creșterea accesului publicului  
și mass-mediei la informația despre 

activitatea judecătoriei 

Reducerea volumului de muncă  
și a sarcinii per judecător

Creșterea performanței judecătoriei 

Dezvoltarea serviciilor online  
în cadrul judecătoriei

Asigurarea accesului judecătorilor și 
angajaților la oportunități extinse de 

dezvoltare profesională continuă 
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Direcția strategică 1: Managementul și administrarea judiciară

OBIECTIVELE STRATEGICE: 

I.1 Reducerea volumului de muncă și a sarcinii per  
judecător

În anul 2022, reieșind din valorile aferente volumului mediu de 
muncă al judecătorilor, Judecătoria Ungheni a identificat și a propus 
măsuri de ordin administrativ și legislativ, orientate spre eficien-
tizarea activității instanței, îmbunătățirea performanței și fluidiza-
rea volumului de lucru. Judecătoria Ungheni a formulat propuneri 
de eficientizare și optimizare a procedurilor judiciare și acțiunilor 
judecătorești, în mod special, pentru a reduce sarcina per judecător 
pentru a simplifica procesele interne de lucru. Reieșind din acțiunile 

întreprinse pe parcursul anului 2022, Judecătoria Ungheni va institui 
un grup de lucru, responsabil pentru completarea listei de modificări 
legislative identificate și promovarea acestora la nivelul Ministerului 
Justiției și/sau altor autorități cu dreptul de inițiativă legislativă. 

În același timp, Judecătoria Ungheni va depune efort pentru asigu-
rarea majorării statelor de personal și a numărului de judecători, 
astfel încât volumul de muncă în instanța de judecată să fie distribuit 
echitabil.    
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I.2 Creșterea performanței judecătoriei

Pentru a spori performanța și calitatea actului de justiție, Judecătoria 
Ungheni va dezvolta și  implementa mecanisme de monitorizare a 
rezultatelor activității sale. Monitorizarea va implica acțiuni orientate 
spre verificarea gradului de completare a informațiilor în Programul 
Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), precum și stabilirea 
indicatorilor-țintă de performanță și verificarea indicatorilor de 
performanță în timp și în coraport cu alte instanțe. Totodată, pe 
lângă mecanisme de monitorizare a performanței, Judecătoria Un-
gheni va asigura gestionarea performanței prin identificarea cauze-
lor unui eventual randament redus și a soluțiilor de îmbunătățire a 
performanței instanței de judecată.

Principala sursă de date privind performanța Judecătoriei Ungheni 
vor fi indicatorii de performanță din PIGD. În același timp, pentru a 
se obține informații despre gradul de satisfacție a justițiabililor pri-
vind activitatea și serviciile oferite de Judecătoria Ungheni, anual vor 
fi realizate sondaje în rândul justițiabililor. Opinia acestora va fi făcută 
publică, iar Judecătoria Ungheni va identifica și întreprinde măsuri 
pentru a crește gradul de satisfacție a justițiabililor față de serviciile 
judecătoriei și, implicit, performanța instanței judecătorești. 
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Rezultatele anuale privind performanța Judecătoriei Ungheni vor fi 
publicate în rapoartele anuale și discutate în cadrul ședințelor Con-
siliului Consultativ. Totodată, în cadrul Consiliului Consultativ vor fi 
discutate problemele legate de cooperarea cu instituțiile-cheie din 
sectorul justiției, care afectează performanța judecătoriei și vor fi 
identificate soluțiile corespunzătoare.  

I.3 Dezvoltarea serviciilor online în cadrul judecătoriei

Întru asigurarea accesului la hotărârile judecătorești, Judecătoria 
Ungheni își propune să digitalizeze hotărârile din arhiva instanței. 
Pentru realizarea acestei sarcini, va fi evaluat numărul de dosare ce 
urmează a fi digitalizate, precum și necesare a fi digitalizate, costurile 
și modalitățile de asigurare a accesului la aceste dosare.

Pentru asigurarea utilizării depline și eficiente a PIGD, Judecătoria 
Ungheni va institui un Grup de lucru, care va include judecători și 
reprezentanți ai grefei și care va lucra la identificarea îmbunătățirilor 
ce se impun pentru o mai bună funcționare a PIGD. 

Totodată, dezvoltarea serviciilor online presupune dotarea instanței 
judecătorești cu echipamentul necesar pentru ca astfel de servicii să 
fie oferite. Astfel, Judecătoria Ungheni își propune dotarea continuă 
a tuturor angajaților cu echipament performant (computere, scane-
re, sisteme de videoconferință, etc.), care să corespundă cerințelor 
tehnice în continuă dezvoltare. Reieșind din numărul mare de 
ședințe de judecată cu implicarea interpreților, Judecătoria Ungheni 
va procura echipament de traducere simultană, astfel încât timpul de 
desfășurare a ședințelor de judecată la care participă interpreții să fie 
optimizat.  
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OBIECTIVELE STRATEGICE: 

2.1 Creșterea accesului publicului și mass-mediei la 
informația despre activitatea judecătoriei 

Judecătoria Ungheni își propune crearea, în cadrul instanței, a unui 
post specializat pentru consultarea justițiabililor (asistență juridică 
primară) și ghidarea lor privind condițiile ce trebuie să le întru-
nească justițiabilul pentru a se adresa în instanță. Acesta va ghida 
justițiabilii cu privire la caracterul problemelor discutate (civil, pe-
nal, contravențional, contencios administrativ, insolvabilitate) și 
specialiștii/subiecții care le pot oferi asistență în stabilirea formei și 
conținutului cererilor adresate instanței. Totodată, întru eficientiza-
rea accesului persoanelor la serviciile judiciare, Judecătoria Ungheni 
va elabora și va publica pe pagina web a  instanței modele de acte 
procesuale care pot fi utilizate de către justițiabili.  

Pentru a asigura accesul tuturor categoriilor de persoane  la 
informația despre activitatea instanței, dar și pentru o mai bună 

Direcția strategică 2: Accesibilitatea judecătoriei și informarea justițiabililor

mediatizare a activității, Judecătoria Ungheni își propune să colabo-
reze cu mass-media pentru o mai bună mediatizare a activității sale. 
Astfel, Judecătoria Ungheni va crea și actualiza baza de date a mass-
mediei locale și naționale (lista de nume, date de contact pentru a 
putea expedia comunicate de presă); va invita mass-media locală/
națională să participe la ședințele Consiliului Consultativ; va expedia 
către mass-media comunicate de presă; va organiza, după necesi-
tate, evenimente pentru mass-media pentru a mediatiza informații 
despre rezultatele instanței, precum și orice alte informații de inte-
res public; va concepe, negocia și realiza împreună cu mass-media 
emisiuni, interviuri sau reportaje de interes public cu privire la acti-
vitatea judecătoriei: serviciile pe care le oferă, accesul la informații, 
performanța instanței etc.  

Pentru a asigura conexiunea dintre Judecătoria Ungheni și comunita-
te, instanța va organiza trimestrial evenimente cu scopul de a crește 
educația juridică a cetățenilor. Evenimentele vor avea formatul de 
discuții cu judecătorii, ziua porților deschise, lecții în gimnazii/licee, 
proiecții de filme etc.  
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2.2 Consolidarea accesului grupurilor vulnerabile la sediul 
judecătoriei 

Deși sediul Judecătoriei Ungheni permite accesul facil al persoanelor 
cu dizabilități și grupurilor vulnerabile, instanța își propune totuși să 
îmbunătățească condițiile oferite și să creeze căi de acces în cadrul 
Judecătoriei Ungheni pentru persoanele cu dizabilități și cele care 
fac parte din grupurile vulnerabile. Drept urmare, Judecătoria Un-
gheni va identifica necesitățile de dotări speciale pentru persoanele 
cu dizabilități, victimele violenței în familie, copiii, etc. și va identifica 
soluții oportune pentru instalarea sau amenajarea acestora. În acest 
sens, vor fi create parteneriate cu organizații specializate și analiza-
te practicile internaționale de creare a acestor tipuri de spații și a 
condițiilor corespunzătoare. Propunerile sugerate vor fi în armonie 
cu standardele europene.
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Direcția strategică 3: Dezvoltarea profesională și motivarea 

OBIECTIVELE STRATEGICE: 

3.1 Creșterea gradului de satisfacție a personalului și a judecă-
torilor la locul de muncă 

Pentru a identifica necesitățile judecătorilor și ale personalului, Jude-
cătoria Ungheni își propune să realizeze în continuare sondaje anuale 
de evaluare a nivelului de satisfacție a acestora față de condițiile și 
mediul lor de muncă. Rezultatele sondajelor îi vor permite mana-
gementului Judecătoriei Ungheni să identifice problemele de ordin 
administrativ, tehnic și/sau organizațional percepute de judecători și 
angajați, să clarifice aspectele legate de atmosfera de colaborare și 
relațiile între angajați, precum și să dezvolte ulterioarele soluții întru 
îmbunătățirea mediului de muncă. 

Totodată, Judecătoria Ungheni își propune să elaboreze și să imple-
menteze un mecanism intern de stimulare a angajaților prin stabilirea 
și oferirea transparentă a sporurilor pentru performanță.

3.2 Asigurarea accesului judecătorilor și angajaților la 
oportunități extinse de dezvoltare profesională continuă 

În vederea asigurării motivării personalului instanței și a judecătorilor 
în partea ce ține de dezvoltarea lor profesională continuă, Judecăto-
ria Ungheni, începând cu anul 2021, a aplicat un mecanism de iden-
tificare a necesităților interne de instruire. Mecanismul contribuie la 
dezvoltarea listei instruirilor, dar și identificarea persoanelor care ar 
urma să fie incluse în anumite tipuri de cursuri de formare continuă. 
La fel, în baza informațiilor colectate, Judecătoria Ungheni își va dez-
volta capacitatea de a contracta sau de a formula solicitări de suport 
la organizații partenere în vederea obținerii instruirilor necesare și 
de a identifica oportunitățile de dezvoltare profesională pentru toți 
angajații instanței.
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Odată aprobat, Planul de dezvoltare strategică va fi publicat pe pagina web a instanței judecătorești și va putea fi consultat de toate 
părțile interesate. Rezultatele implementării Planului de dezvoltare strategică vor fi publicate, cu regularitate pe site-ul instanței și pe 
pagina sa de Facebook. La necesitate, rezultatele de impact vor fi comunicate și reprezentanților mass-mediei, în așa fel încât populația 
să fie informată despre realizările Judecătoriei Ungheni.

Totodată, Judecătoria Ungheni a elaborat Strategia de comunicare în criză și Planul de comunicare, care prevăd acțiuni concrete pe care 
le va întreprinde pentru a dezvolta comunicarea continuă și eficientă cu toate părțile implicate, inclusiv pe subiectul implementării Planu-
lui de dezvoltare strategică. 
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Gestionarea riscurilor
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Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile riscuri. Acesta necesită implicarea tutu-
ror factorilor, atât a celor cu responsabilități decizionale, cât și a celor cu atribuții executive din cadrul instanței și stabilirea de linii clare de 
responsabilitate la nivelul tuturor structurilor organizatorice, decizionale și al subdiviziunilor. 

Astfel, în ceea ce privește managementul riscurilor, în procesul de implementare a Planului de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni, 
se vor realiza evaluări anuale ale eficienței acestuia, se va crea registrul de riscuri și vor fi numite persoanele responsabile de gestionarea 
acestora în fiecare subdiviziune a instanței. Persoanele responsabile vor întocmi rapoarte anuale care vor face parte din analiza eficienței 
Planurilor de dezvoltare strategică și vor descrie riscurile identificate, gradul de toleranță și măsurile de prevenire sau combatere a acestora.
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Impactul 1 2 3 4 5

Probabilitatea Neglijabil Minor Moderat Considerabil Grav

81-100%

Imposibilitatea identificării 
persoanei cu experiență 

pentru oferirea 
consultanței de prim-ajutor 

justițiabililor

Capacitatea scăzută a 
cetățenilor de a utiliza 

platforme digitale

Lipsa interesului 
comunității de a coopera 

cu judecătoria
Crize pandemice

Lipsă de timp de a se 
implica în activitățile de 
realizare a Planului din 
cauza volumului ridicat  

de muncă

61-80%
Lipsa experienței în elabo-

rarea documentelor de 
dezvoltare strategică

Modificări legislative care ar 
afecta realizarea acțiunilor 
propuse în prezentul Plan

Lipsa sincerității colabora-
torilor instanței în contex-
tul oferirii răspunsurilor 

la sondajele de evaluare a 
gradului de satisfacție

Lipsa resurselor financiare 
în bugetul instanței pentru 

realizarea activităților 
preconizate în Plan

Fluxul mare de cadre în 
instanță 

41-60%

Reticența judecătorilor 
și participanților la pro-
ces privind desfășurarea 
ședințelor de judecată 

prin intermediul 
videoconferinței

Lipsa susținerii din partea 
legislativului și organelor 
executive în procesul de 
promovare a proiectelor 
de modificări legislative 

propuse

Fluctuația ridicată a  
personalului implicat în 
activitățile de realizare 

a Planului de dezvoltare 
strategică

Descreșterea interesu-
lui membrilor Grupului 
de de lucru în realizarea 
activităților Planului de 
dezvoltare strategică

Cost ridicat pentru procu-
rarea echipamentului de 

traducere simultană 

21-40%

Descreșterea interesului 
membrilor Grupului de 
lucru pentru realizarea 
activităților Planului de 
dezvoltare strategică

Interes scăzut din partea 
cetățenilor de a se implica 
în activități de evaluare a 

activității instanței

Schimbarea viziunilor de 
dezvoltare a Judecătoriei 

Ungheni în decursul  
perioadei de implementare 

a prezentului Plan

Defectarea frecventă 
a dispozitivelor de 

videoconferință

Modificările legislative 
propuse nu reprezintă o 

prioritate pentru factorii de 
decizie 

1-20%
 Lipsa interesului 

justițiabililor de a utiliza 
dispozitivele informaționale

Conflicte interne în cadrul 
colectivului Judecătoriei 

Ungheni

Atacuri cibernetice care 
ar putea afecta utilizarea 

componentelor SIJ

Schimbări de or-
din decizional și/sau 

organizațional în CSM, AAIJ

Decizii care ar schimba 
structura organizațională a 

Judecătoriei Ungheni

La etapa elaborării Planului de dezvoltare strategică și a Planului de acțiuni, Judecătoria Ungheni a identificat următoarele categorii de riscuri 
și grade de probabilitate:



27 27

Monitorizarea și evaluarea

Planul de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027

Elaborarea Planului de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni 
pentru anii 2023-2027 a fost precedată de o evaluare preliminară 
a judecătoriei cu sugestii și constatări, în special în domeniul mana-
gementului organizațional, performanței instanței și accesibilității 
serviciilor. Pentru trasabilitatea impactului și a eficienței obiectivelor 
stabilite în cadrul Planului de dezvoltare strategică, va fi elaborat un 
mecanism de monitorizare continuă și de evaluare a rezultatelor 
activităților realizate. 
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Responsabil de procesul de monitorizare şi evaluare a realizării 
Planului de dezvoltare strategică este Grupul de planificare creat 
în cadrul instanței. Procesul de monitorizare se va efectua în baza 
acțiunilor incluse și a rezultatelor propuse în planurile de acțiuni 
anuale, care, la rândul lor, vor reieși din obiectivele Planului de dez-
voltare strategică. Rapoartele de monitorizare vor fi elaborate anual 
și vor include nu doar enumerarea acțiunilor realizate și numărul 
acestora, dar și informații detaliate, logic structurate, prin interme-
diul analizei indicatorilor, indicând:

• etapa la care se află realizarea acțiunilor planificate;

• problemele întâmpinate în raport cu riscurile identifi-
cate;

• revizuirea acțiunilor, dacă este cazul, și prioritizarea 
acestora.
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Dacă în procesul de monitorizare se va constata că realizarea acțiu-
nilor anuale şi a obiectivelor derulează în conformitate cu aşteptările 
inițiale, se va asigura continuitatea realizării acțiunilor planificate.

Evaluarea anuală este aceeași evaluare regulată pe care autoritatea 
o efectuează anual în baza planului de acțiuni. Acest proces se va 
realiza la finele anului şi va rezulta în raportul anual de evaluare a 
activității Judecătoriei Ungheni. 

Raportul anual de evaluare va indica atât realizările, cât şi eșecurile 
privind implementarea planului anual şi atingerea rezultatelor anuale. 
Aceasta este o analiză mai detaliată decât monitorizarea, deoarece 
se vor identifica cauzele și factorii care au influențat succesul sau 
insuccesul realizării în vederea propunerii măsurilor corective mai 
substanțiale pentru anul următor. 

Totodată, procesul de evaluare identifică aspecte ale obiectivelor 
realizate anul precedent şi aspecte care urmează să fie planificate 
pentru anul următor. În acest sens, raportul de evaluare va pre-
zenta baza pentru planificarea activităților pentru anul viitor. Ra-
portul va indica, în caz de necesitate, modificările obiectivelor sau 
acțiunilor din Planul de dezvoltare strategică în cazul schimbării 
circumstanțelor. 



Evaluarea finală a Planului de dezvoltare strategică se va realiza la finele anului 2027 şi va servi bază pentru elaborarea următorului Plan de 
dezvoltare strategică pentru următoarea perioadă de planificare. Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a obiecti-
velor Planului de dezvoltare strategică, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs. Evaluarea finală a Planului de 
dezvoltare strategică va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea obținerii opiniei celor din exterior, cât şi în vederea asi-
gurării unei evaluări mai obiective şi imparțiale. La fel, vor fi implicați şi experți din exterior pentru a contribui la raportul de evaluare finală și 
a pregăti o bază pentru un nou Plan de dezvoltare strategică pentru următoarea perioadă.

Planul de dezvoltare strategică al Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027

30





Urmăriți-ne pe Facebook și pe Instagram

Acest document a fost elaborat și tipărit cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Conținutul documentului este responsabilitatea Judecătoriei Ungheni și nu reflectă neapărat opinia USAID  

sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 


