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CONTEXT 

La data de 08.09.2017 Guvernul RM a adoptat Hotărârea nr. 723 pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea Programului 

național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022  

Conform pct. 7.5 din Planul de Acțiuni, instanțele judecătorești, urmează să întreprindă acțiuni în vederea asigurării accesibilității la 

infrastructură, la informație și comunicare pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități în cadrul instituțiilor din sistemul judecătoresc prin 

elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a unor programe instituționale de accesibilizare. 

Pentru a sprijini autoritățile din domeniul justiției în vederea implementării prevederilor pct. 7.5, CDPD și-a propus să efectueze auditul 

accesibilității instanțelor judecătorești. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la 

justiție” implementat de A.O. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Millennium DPI Partners. 

În perioada lunilor iunie 2020 – august 2020 CDPD a efectuat evaluarea (audit) inițială a accesibilității a 25 clădiri ai instanțelor 

judecătorești, de toate nivelele, din cele 15 circumscripții judecătorești din Republica Moldova.  

Evaluarea accesibilității a avut loc în cadrul următoarelor instanțe judecătorești: 

1. Curtea Supremă de Justiție (2 clădiri) 

2. Curțile de Apel (Bălți, Chișinău, Comrat, Cahul) 

3. Judecătoriile din cele 15 circumscripții judecătorești: 

▪ Judecătoria Chișinău (sediul central, Rîșcani, Buiucani,     Centru, Ciocana) 

▪ Sediile centrale ale judecătoriilor:  Edineț, Drochia, Soroca, Bălți, Ungheni, Orhei, 

Strășeni, Criuleni, Anenii Noi, Hîncești, Cimișlia, Căușeni, Comrat, Cahul. 

Auditul accesibilității a vizat două componente:  

 

❑ Accesibilitatea fizică (accesul în clădire, inclusiv drumul spre clădire în raza de 200 metri până 

la intrare în clădire) 

❑ Accesibilitatea informațională (accesul persoanelor cu dizabilități la informație privind agenda 

ședințelor, serviciile de interpretare autorizată în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu 

dizabilități de auz). 

 

În urma evaluării inițiale, președinții instanțelor judecătorești evaluate au fost informați privind problemele identificate și au primit 

recomandări practice privind  accesibilizarea clădirilor instanțelor judecătorești la necesitățile persoanelor cu dizabilități. 
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Totodată, CDPD a solicitat președinților instanțelor judecătorești evaluate elaborarea și aprobarea planurilor de acțiuni privind 

accesibilizarea treptată a sediilor instanțelor judecătorești, așa cum prevede pct. 7.5 al Planului de Acțiuni privind implementarea 

Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. 

 

În perioada lunilor martie 2021 – iunie 2021 CDPD a efectuat evaluarea (auditul) repetată al accesibilității celor 25 clădiri judecătorești.  

 

În cadrul auditului repetat au fost evaluate următoarele aspecte: 

❑ acțiunile președinților instanțelor judecătorești, întreprinse după auditul inițial al accesibilității, în vederea accesibilizării instanțelor; 

❑ barierele care au apărut în procesul accesibilizării instanțelor judecătorești 

 

Rezultatele evaluării repetate a accesibilității clădirilor judecătorești sunt reflectate în prezentul Raport.  

 

 

I. ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE DE PREȘEDINȚII INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE 

A ACCESIBILITĂȚII 

 

După evaluarea inițială a accesibilității, președinții instanțelor 

judecătorești evaluate (25 clădiri) au întreprins următoarele măsuri: 

- în cazul a 9 clădiri au fost întreprinse măsuri de 

accesibilizare a instanței (pentru perioada iunie 2020- iunie 

2021)  

-  în cazul a 3 clădiri au fost planificate lucrări de 

accesibilizare pentru anul 2022 

- în cazul a 4 clădiri au fost elaborate planuri de 

accesibilizare a instanțelor 

- în cazul a 9 clădiri nu au fost întreprinse careva măsuri de 

accesibilizare a instanțelor judecătorești (a se vedea 

Diagrama 1: Măsurile întreprinse de președinții 

instanțelor judecătorești după intervenția CDPD) 

Diagrama 1: Măsurile întreprinse de președinții instanțelor 

judecătorești după intervenția CDPD 
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Măsurile de accesibilizare, întreprinse de judecători în perioada de 

intervenție a CDPD (iunie 2020 – iunie 2021) au vizat următoarele acțiuni: 

- în cazul a 3 clădiri au întreprins măsurile de accesibilizare 

a grupurilor de intrare 

- în cazul a 9 clădiri, au accesibilizat grupurile sanitare 

pentru persoanele cu dizabilități 

- în cazul unei clădiri au fost rezervate și accesibilizate 

locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități 

- în cazul unei clădiri au fost alocate resursele financiare 

pentru accesibilizarea clădirii la necesitățile persoanelor cu 

dizabilități  

-  nici o clădire nu a fost accesibilizată informațional 

(indicatori, pictograme, panouri de informare, etc) (a se 

vedea Diagrama 2: Tipul măsurilor de accesibilizare 

întreprinse de președinții instanțelor judecătorești în 

perioada iunie 2020 – iunie 2021). 

 

Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu dizabilități la drumurile și 

terenurile în raza a 200 metri de la clădirile instanțelor judecătorești 

evaluate,  președinții instanțelor au întreprins următoarele acțiuni:  

-  în cazul a 8 clădiri, președinții instanțelor au formulat demersuri către APL pentru accesibilizarea terenurilor în apropierea 

sediilor judecătorești (Judecătoriile Edineț, Bălți, Criuleni, Căușeni, Chișinău (sediul Centru), Curtea de Apel Bălți, Curtea de 

Apel Cahul, Curtea de Apel Comrat)  

- în cazul unei clădiri au fost rezervate și accesibilizate locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități (Curtea de Apel Bălți) 

- în cazul a două clădiri au fost planificate lucrările de creare a locurilor de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități (cele 

două clădiri ale Curții Supreme de Justiție) 

- în cazul a 12 clădiri, președinții instanțelor nu au întreprins careva măsuri pentru accesibilizarea terenurilor în apropierea sediilor 

judecătorești (a se vedea Diagrama 3: Măsurile întreprinse de președinții instanțelor judecătorești pentru accesibilizarea 

drumurilor și parcărilor în preajma sediilor judecătorești) 

Diagrama 2: Tipul măsurilor de accesibilizare întreprinse de 

președinții instanțelor judecătorești în perioada iunie 2020 – 

iunie 2021 
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Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități în încăperile sanitare 

adaptate nevoilor individuale ale acestora, din cele 19 clădiri care nu 

dispun de grupurile sanitare accesibile, președinții instanțelor 

judecătorești evaluate: 

- în cazul a 9 clădiri, au accesibilizat grupurile sanitare 

pentru persoanele cu dizabilități 

- în cazul a 3 clădiri, au planificat lucrările de accesibilizare 

a grupurilor sanitare pentru anul 2022; 

- în cazul a 7 clădiri, nu au întreprins careva măsuri pentru 

accesibilizarea grupurilor sanitare pentru persoane cu 

dizabilități (a se vedea Diagrama 4: Măsurile întreprinse 

de președinții instanțelor judecătorești pentru 

accesibilizarea grupurilor sanitare) 

Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități în sediile instanțelor 

judecătorești evaluate, din cele 16 clădiri care nu dispun de grupurile de  

intrare accesibile: 

- în cazul a 3 clădiri au întreprins măsurile de accesibilizare 

a grupurilor de intrare (ușa, inclusiv praguri, rampa de 

acces, treptele) (Judecătoria Edineț, Curtea de Apel Bălți, 

Curtea de Apel Cahul) 

- în cazul  a 5 clădiri au fost planificate lucrările de accesibilizare a grupurilor de intrare pentru anul 2022(Soroca, Criuleni, Curtea 

de Apel Cahul, cele două clădiri ale Curții Supreme de Justiție) 

- în cazul a 8 clădiri nu au fost întreprinse careva măsuri de accesibilizare a grupurilor de intrare (a se vedea Diagrama 5: Măsurile 

întreprinse de președinții instanțelor judecătorești pentru accesibilizarea grupurilor de intrare în clădire) 

Diagrama 3: Măsurile întreprinse de președinții instanțelor 

judecătorești pentru accesibilizarea drumurilor și parcărilor în 

preajma sediilor judecătorești 
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II. BARIERELE CU CARE SE CONFRUNTĂ PREȘEDINȚII INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN PROCESUL 

ACCESIBILIZĂRII CLĂDIRILOR JUDECĂTOREȘȚI 

Conform informației furnizate de președinții instanțelor judecătorești evaluate, în procesul de accesibilizare a clădirilor judecătorești au apărut 

următoarele bariere:  

- 16 respondenți au invocat insuficiența resurselor financiare alocate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Ministerul 

Finanțelor pentru administrarea instanței 

- 4 respondenți consideră inoportun de a aloca resursele financiare pentru lucrările de accesibilizare a sediilor existente din cauza 

planificării construcției unor noi sedii unificate ale instanțelor judecătorești   

- 2 respondenți au invocat starea nesatisfăcătoare a clădirilor (acoperiș, rețele de încălzire avariate), fapt pentru care instanța este 

nevoită să acorde prioritate lucrărilor de reparație capitală a clădirii  

Diagrama 4: Măsurile întreprinse de președinții instanțelor 

judecătorești pentru accesibilizarea grupurilor sanitare 

Diagrama 5: Măsurile întreprinse de președinții instanțelor 

judecătorești pentru accesibilizarea grupurilor de intrare în clădire 
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- 2 respondenți invocă imposibilitatea tehnică de a accesibiliza clădirile judecătorești (condiții fizice restrânse, caracteristicile 

arhitecturale restrânse ale clădirii, interdicția legală de a schimba aspectul arhitectural al clădirii) 

- 3 respondenți au invocat lipsa specialiștilor care ar putea evalua volumul și costul lucrărilor necesare, precum și lipsa 

specialiștilor care ar putea aplica corect prevederile normativelor de accesibilitate 

- 2 respondenți au invocat refuzul APL de a aloca spațiu pentru a amenaja locurile de parcare accesibile pentru persoane cu 

dizabilități (a se vedea Diagrama 6: Barierele care au apărut în procesul de accesibilizare a instanțelor judecătorești) 

 

 

Președinții instanțelor judecătorești evaluate au comunicat că ar avea nevoie de suport din partea CDPD în procesul de accesibilizare a 

instanțelor judecătorești. Suportul solicitat se referă la următoarele acțiuni: 

Diagrama 7: Suportul solicitat de președinții instanțelor 

judecătorești în vederea accesibilizării proceselor de judecată 

pentru persoanele cu dizabilități 

 

Diagrama 6: Barierele care au apărut în procesul de accesibilizare 

a instanțelor judecătorești 
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- 10 respondenți au comunicat că ar avea nevoie de suport metodologic privind implementarea recomandărilor de accesibilizare a 

instanței, în special pentru crearea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități de vedere  (furnizarea modelelor 

caietelor de sarcini, proiecte, scheme de amplasare și parametrii tehnici a instalațiilor și dispozitivelor); 

- 5 respondenți au solicitat suportul CDPD la elaborarea planurilor instituționale de accesibilizare a instanțelor judecătorești; 

- 3 respondenți au solicitat suportul CDPD la înaintarea demersurilor către factorii de decizie (Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Finanțelor, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești) în vederea alocării resurselor financiare suficiente 

pentru accesibilizarea instanțelor și urgentării procesului de construcție a noilor sedii ale instanțelor judecătorești, în special a 

celor care nu pot fi accesibilizate din motive tehnice; 

- 1 respondent a solicitat suportul CDPD  în pilotarea participării persoanelor cu dizabilități la procesele de judecată de la distanță 

prin intermediul sistemului de teleconferință. 

 

 

III. GRADUL DE ACCESIBILITATE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI 

EVALUATE (la situația din 25.07.2021) 

 

A. Accesibilitatea drumurilor spre clădire (în raza de 200 metri de la intrare în clădire) 

 

Din cele 25 clădiri evaluate, drumurile adiacente în raza a 200 metri de la intrare în clădire sunt: 

- În cazul a 2 clădiri – drumul este accesibil atât pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii, cât și pentru persoanele cu dizabilități de vedere (Judecătoria Chișinău, 

sediul Buiucani; clădirea CSJ, sediul Colegiului Penal); 

-  În cazul a 3 clădiri - drumul este accesibil doar pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii (Curtea de Apel Comrat, Judecătoria Drochia, Judecătoria Chișinău sediul 

Centru); 

-  În cazul a 7 clădiri - trecerile de pietoni în apropierea clădirii sunt accesibile pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii, fiind necesare intervenții minore pentru 

asigurarea accesibilității căilor de circulație spre clădire (coborârea bordurilor, eliminarea 

obstacolelor: ghiveciuri cu flori, tomberoane de gunoi, etc): CA Cahul, Edineț, Soroca, CA 

Chișinău, Judecătoria Chișinău sediul central, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, CSJ 

sediul Colegiului Civil și de Contencios Administrativ). 

Trecerea de pietoni în 

apropierea Judecătoriei 

Chișinău, sediul Buiucani 
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În cazul a 13 clădiri – unele porțiuni de drum spre clădire și trecerile de pietoni aflate în apropiere necesită reparație capitală 

 

B. Accesibilitatea fizică a clădirilor pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii 

Din cele 25 clădiri evaluate, 

5 clădiri – accesibile: CA Chișinău, CA Comrat, CA Bălți, Judecătoria Căușeni, 

Judecătoria Comrat sediul Vulcănești 

7 clădiri - parțial accesibile (nu este accesibil doar un element al clădirii: fie intrare, fie 

grupul sanitar, fie alte încăperi): 

- Judecătoria Chișinău sediul Buiucani (accesibilă, cu excepția rampei de 

la intrare) 

- Judecătoria Chișinău sediul Centru (accesibilă, cu excepția grupului 

sanitar) 

- Judecătoria Chișinău, sediul central (accesibilă, cu excepția rampei de la 

intrare) 

- Judecătoria Ungheni (accesibilă, cu excepția grupului sanitar) 

- Judecătoria Comrat sediul central (accesibilă, cu excepția rampei de la 

intrare) 

- Judecătoria Strășeni (accesibilă, cu excepția rampei de la intrare) 

- Curtea de Apel Cahul (accesibilă, cu excepția rampei de la intrare) 

 

13 clădiri – inaccesibile  

 

C. Rata clădirilor care pot fi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii 

 

Din cele 13 clădiri inaccesibile: 

9 clădiri – pot fi accesibilizate pentru toate tipurile de dizabilitate 

Accesibile
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4 clădiri – nu pot fi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, sau necesită eforturi financiare considerabile pentru 

accesibilizarea lor, și anume: 

- Judecătoria Cahul – își desfășoară activitatea într-o clădire închiriată de la un agent economic, toate încăperile sunt amplasate la 

etajul 2, nu există ascensor, iar condițiile fizice nu permit instalarea rampei de acces; 

- Judecătoria Soroca – grupul sanitar se află în subsol, nu există posibilitatea de a construi un grup sanitar accesibil la nivelul 

terenului; 

- Judecătoria Orhei – își desfășoară activitatea într-o clădire, care este un monument istoric, fiind interzise intervenții care ar afecta 

aspectul arhitectural al clădirii; grupurile sanitare se află în subsol, nu există posibilitatea de a construi un grup sanitar accesibil 

la nivelul terenului; 

- Judecătoria Chișinău sediul Râșcani – accesul la primul etaj este posibil doar prin scări interioare, însă nu există spațiul suficient 

pentru amenajarea unei rampe accesibile. 

SOLUȚIE cu caracter temporar – ACOMODAREA REZONABILĂ - organizarea petrecerii ședințelor de judecată cu participarea persoanelor 

cu dizabilități într-un loc accesibil, în cadrul altor instituții (ex. alte sedii ale instanțelor judecătorești, școala, biblioteca, primăria etc)., care 

dispun de săli și grupuri sanitare accesibile. 

 

D. Rata clădirilor care dispun de rampe accesibile pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii 

Din cele 25 clădiri evaluate: 

- 7 clădiri – dispun de rampele accesibile: (Curtea de Apel Chișinău, 

Curtea de Apel Comrat, Curtea de Apel Bălți, Judecătoria Chișinău 

sediul Centru, Judecătoria Ungheni, Judecătoria Căușeni (o rampă din 

cele trei este accesibilă), Judecătoria Comrat sediul Vulcănești; 

 

- 15 clădiri – au rampe inaccesibile; 

- 3 clădiri - nu au rampe: (Judecătoria Orhei, Judecătoria Cahul, 

Judecătoria Chișinău sediul Râșcani).  

 

E. Rata clădirilor care dispun de grupurile sanitare accesibile pentru persoane cu dizabilități locomotorii 

Din cele 25 clădiri evaluate,  
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12%
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- 11 clădiri – dispun de încăperile sanitare accesibile (Judecătoria Chișinău 

sediul Buiucani, Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Comrat, 

Judecătoria Chișinău sediul central, Judecătoria Căușeni, Judecătoria 

Strășeni, Judecătoria Comrat sediul central, Judecătoria Comrat sediul 

Vulcănești, Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel Cahul, Judecătoria 

Drochia)  

- 14 clădiri - dispun de încăperile sanitare inaccesibile, din care: 

➢ 5 clădiri - dispun de încăperile sanitare de tip asiat (vasul de WC 

este integrat în trepte și nu este accesibil pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii); 

➢ 2 clădiri - dispun de încăperile sanitare amenajate în subsol și nu pot 

fi accesibilizate pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant; 

➢ 1 clădire dispune de încăperile sanitare amenajate la etajele 

superioare, nefiind asigurat accesul persoanelor cu dizabilități;  

➢ 6 clădiri dispun de încăperile sanitare cu ușile înguste, fie cu spațiul insuficient pentru manevrarea scaunului cu rotile. 

 

F. Accesibilitatea fizică a clădirilor pentru persoanele cu dizabilități de vedere 

 

Din cele 25 clădiri evaluate nici o clădire nu este accesibilă pentru persoanele cu 

dizabilități de vedere: 

- lipsește pavajul tactil de orientare (pe căile de circulație) și de avertizare 

(în fața obstacolelor) spre toate încăperile funcționale (intrare, sala de 

ședințe, grupul sanitar, etc.) 

- în 15 clădiri nu este asigurată iluminarea suficientă a încăperilor 

- nu este asigurată interpretarea sonoră a informației afișate pe panourile 

electronice 

nu toate instanțele dispun de personal responsabil pentru informarea/ 

ghidarea  persoanelor cu dizabilități  privind agenda instanței, locul și 

ora  examinării cauzelor. 

55%

10%

5%

30%

35%

Încăperile sanitare

Accesibile în subsol

la etajele superioare încăperi înguste
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Cu toate că instanțele de judecată evaluate au primit recomandări din partea CDPD 

privind întreprinderea măsurilor de accesibilizare inclusiv pentru persoanele cu 

dizabilități, doar o singură instanță (Curtea de Apel Comrat) a alocat pentru anul 

2021 resursele financiare pentru accesibilizarea clădirii la necesitățile persoanelor 

cu dizabilități. 

G. Accesibilitatea fizică a clădirilor pentru persoanele cu dizabilități de auz 

și pentru persoanele cu dizabilități psiho-sociale 

 

Din numărul total al clădirilor evaluate doar 16% dispun de indicatori și 

pictograme de orientare vizuală pentru persoanele cu dizabilități de auz și pentru 

persoanele cu dizabilități psiho-sociale. 

 

Cu toate că instanțele de judecată evaluate au primit recomandări din partea CDPD privind întreprinderea măsurilor de accesibilizare 

informațională a clădirilor judecătorești pentru persoanele cu dizabilități de auz și pentru persoanele cu dizabilități psiho-sociale, doar o singură 

instanță (Judecătoria Edineț) a planificat pentru anul 2022 executarea lucrărilor de instalare a indicatoarelor, pictogramelor și a panourilor 

informative.                   

H. Accesibilitatea procesuală a instanțelor judecătorești pentru persoanele 

cu dizabilități de auz 

Din numărul total al instanțelor judecătorești evaluate: 

- 47% - încheie contracte de prestări servicii ocazional 

- 23% - nu au avut cazuri de examinare a cauzelor cu participarea 

persoanelor cu dizabilități de auz 

- 12% - interpretul a fost asigurat (inclusiv remunerat) de către 

participantul la proces 

- 12 % - instanța încheie contractul anual, cu un anumit interpret 

- 6% - instanța încheie contractul anual, cu Asociația Surzilor din RM 

(curtea de Apel Cahul). 

 

 

  

16%

84%

Elementele de orientare vizuală

Dispun de indicatori 
și pictograme 
informative

Nu sunt instalați 
indicatori și 
pictograme 
informative

23%

12%

6%
12%

47%

Serviciile de interpretare autorizată în 
limbajul mimico-gestual 

Nu au avut
necesitate

Au încheiat contract
direct cu interpret

Au încheiat contract
cu ASRM
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IV. LUCRĂRILE DE ACCESIBILIZARE EFECTUATE CU SUPORTUL CDPD 

 

A. Curtea de Apel Bălți 

În anul 2020 Curtea de Apel Bălți a inițiat lucrările de amenajare a unei rampe accesibile. La solicitarea CDPD administrația instanței a aprobat 

un Plan instituțional de accesibilizare a clădirii (anii 2021-2022), în baza căruia a alocat resursele financiare corespunzătoare pentru 

accesibilizarea altor elemente/comunicații ale clădirii.  

În anul 2021 Curtea de Apel Bălți a amenajat două locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități în apropierea clădirii precum și a 

inițiat lucrările de accesibilizare ale blocului sanitar.   

Lucrările de accesibilizare a Curții de Apel Bălți corespund normativelor de accesibilitate și asigură accesul egal, în condiții de autonomie, a 

persoanelor cu dizabilități în clădirea și încăperile funcționale ale instanței. 

 

RAMPA DE ACCES ÎN CLĂDIREA CURȚII DE APEL BĂLȚI: 

Până la intervenția CDPD: După intervenția CDPD: 

  

 

PARCARE: 

Până la intervenția CDPD: După intervenția CDPD: 



 

13 

  
BLOCUL SANITAR: 

Până la intervenția CDPD: După intervenția CDPD: 
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B. Curtea de Apel Cahul 

În anul 2020 instanța a inițiat lucrările de reconstrucție a blocului sanitar, iar CDPD i-a acordat suportul metodologic necesar pentru a asigura 

construcția unui grup sanitar accesibil. La executarea lucrărilor de construcție a încăperii sanitare accesibile, instanța a ținut cont de 

recomandările CDPD și anume:  

✓ a înlocuit ușa de la intrarea în grupul sanitar, inclusiv a lărgit golul acesteia la 0,9 m;  

✓ a asigurat o iluminare suficientă a încăperii sanitare; 

✓ a instalat 2 bare de suport (una fixă și una pliabilă) pe ambele părți a vasului de WC;  

✓ a asigurat spațiu suficient pentru manevrarea scaunului rulant în fața vasului de WC; 

✓ a amenajat chiuveta cu bare de suport. 

Din cauza că la momentul executării lucrărilor de construcție pe piața internă nu existau oferte de gresie reliefată, instanța nu a putut asigura 

instalarea unui pavaj tactil pentru persoanele nevăzătoare în interiorul încăperii sanitare. 

Administrația instanței a modificat și rampa de intrare în clădire, însă amenajările respective nu corespund standardelor privind accesibilitate.  

 

BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA CURȚII DE APEL CAHUL: 
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C. Judecătoria Comrat (sediul Vulcănești, sediul central)  

 

La finele anului 2020, cu suportul metodologic al CDPD, Judecătoria Comrat a reușit să accesibilizeze blocurile sanitare în cadrul a două sedii: 

sediul central (Comrat) și sediul Vulcănești. Totodată, administrația a accesibilizat și grupul de intrare în sediul Vulcănești, care, în urma 

intervențiilor efectuate, a devenit accesibilă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, inclusiv pentru persoane utilizatoare de scaun rulant, 

și anume:  

✓ a fost creată o platformă la intrarea în clădire, asigurând astfel spațiul necesar pentru manevra scaunului rulant;  

✓ pe platformă, rampă și treptele de la intrarea în clădire a fost aplicat pavaj cu o suprafață antiderapantă;  

✓ pe ambele trepte a scării precum și pe rampa de acces au fost aplicate benzi din cauciuc combinat cu metal;  

✓ pe ambele părți ale rampei au fost instalate bare de suport din inox. 

Totodată, în încăperile sanitare în cadrul sediilor din mun. Vulcănești și mun. Comrat au fost realizate lucrările de accesibilizare, și anume: 

• a fost lărgite golurile ușilor și au fost înlocuite ușile de la intrare în grupul sanitar; 

• a fost înlocuită gresia de pe perete și de pe pardoseală; 

• vasul de WC a fost dotat cu 2 bare de suport (una fixă și una pliabilă); 

• a fost asigurată iluminarea suplimentară a încăperilor sanitare. 

 

CDPD a recomandat instanței să elimine mobilierul din încăperile sanitare pentru a asigura un spațiu de manevră suficient pentru utilizatorii 

scaunului rulant și să aplice pe suprafața pardoselei pavajul tactil pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere. 

Pentru anul 2022, pentru accesibilizarea sediilor Judecătoriei Comrat, administrația planifică să solicite alocarea a 169600 lei, din care e care 

85200 – pentru accesibilizarea totală a sediului din mun. Comrat și 84400 lei - pentru accesibilizarea sediului din mun. Ceadâr-Lunga. 
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RAMPA DE ACCES ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI COMRAT 

SEDIUL VULCĂNEȘTI: 

Până la intervenția CDPD: După intervenția CDPD: 

  
BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI COMRAT 

SEDIUL VULCĂNEȘTI: 
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BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI COMRAT 

SEDIUL CENTRAL (COMRAT): 

Până la intervenția CDPD: 

 

 După intervenția CDPD:  

 

 

 

D. Judecătoria Chișinău (sediul central) 

În urma intervenției CDPD, administrația instanței a inițiat procedura de achiziție a lucrărilor de reconstrucție a grupului sanitar. Instanța a 

beneficiat de suportul metodologic din partea CDPD în pregătirea caietului de sarcini pentru lucrările de accesibilizare a grupului sanitar.  

În cadrul evaluării repetate CDPD a constatat că măsurile întreprinse pentru accesibilizarea grupului sanitar asigură accesul pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii inclusiv pentru persoane utilizatoare de scaun rulant, însă nu corespund normativelor de accesibilitate pentru persoane 

cu deficiențe de vedere.  

CDPD a recomandat instanței să marcheze căile de acces în încăperea sanitară și spre grupul sanitar prin instalarea pavajului tactil de o culoare 

contrastantă.  
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BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI CHIȘINĂU (SEDIUL CENTRAL): 

Până la intervenția CDPD: După intervenția CDPD: 

 

 

 

 

 



 

19 

E. Judecătoria Căușeni (sediul central) 

La finele anului 2020 administrația instanței a inițiat lucrările de accesibilizare a blocului sanitar la nevoile persoanelor cu dizabilități.  

Evaluatorii CDPD au constatat că amenajările efectuate corespund parțial normativelor de accesibilitate și au recomandat instanței să elimine 

cel de-al doilea closet, să mărească golul ușii de la 82 cm până la 90 cm și să instaleze pavajul tactil în interiorul încăperii sanitare.  

Administrația instanței cooperează și cu Primăria municipiului Căușeni în vederea accesibilizării trotuarelor și trecerilor de pietoni aflate în raza 

de 200 metri până la sediul Judecătoriei. Pentru anul 2022 Primăria urmează să aloce resurse financiare pentru accesibilizarea trotuarelor și 

drumurilor adiacente clădirii Judecătoriei Căușeni. 

 

BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI CĂUȘENI (SEDIUL CENTRAL): 

              
 

 

F. Judecătoria Strășeni (sediul Călărași) 

În urma intervenției CDPD, instanța a inițiat lucrările de accesibilizare a grupului sanitar în cadrul Judecătoriei Strășeni sediul Călărași. 
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În cadrul evaluării lucrărilor effectuate, CDPD a constatat că măsurile întreprinse pentru accesibilizarea grupului sanitar asigură accesul 

pentru persoane cu dizabilități locomotorii inclusiv pentru persoane utilizatoare de scaun rulant, însă nu corespund normativelor de 

accesibilitate pentru persoane cu deficiențe de vedere.  

CDPD a recomandat instanței să marcheze căile de acces în încăperea sanitară și spre grupul sanitar prin instalarea pavajului tactil de o 

culoare contrastantă.  

BLOCUL SANITAR ÎN CLĂDIREA JUDECĂTORIEI STRĂȘENI SEDIUL CĂLĂRAȘI: 

 

 

G. Judecătoria Drochia (sediul central) 

 

În urma intervenției CDPD, instanța a alocat resursele financiare, obținute din economiile sale administrative, pentru accesibilizarea unor 

elemente ale clădirii pentru persoane cu dizabiități.  
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Resursele identificate au permis instanței efectuarea lucrărilor de accesibilizare a sălii de ședințe și a încăperii sanitare pentru persoanele 

utilizatoare de scaun rulant și anume: 

✓ a lărgit golul ușii la 90 cm și a înlocuit ușa de intrare în sala de ședințe nr. 6, a eliminat pragul;  

✓ a asigurat iluminarea corespunzătoare a sălilor de ședință; 

✓ a lărgit golurile ușilor de acces în grupul sanitar și în cabina de WC, înlocuind ușile conform normativelor de accesibilitate; 

✓ a eliminat pragurile la ușile de intrare în încăperea sanitară și în cabina de WC 

 

ACCESIBILIZAREA UNOR ELEMENTE ALE CLĂDIRII JUDECĂTORIEI DROCHIA 
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Nr. Denumirea 

instanței 

Terenul în 

apropiere 

de clădire 

Intrarea în 

clădire 

Circulația în 

interiorul 

clădirii 

Grupul 

sanitar 

Încăperi, 

mobilier, 

echipamente 

Serviciile de 

interpretare în 

limbajul mimico-

gestual 

1. Judecătoria Edineț 

(sediul central) 

parțial 

accesibil 

inaccesibilă  

 

parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil necontractat 

2. Judecătoria Drochia 

(sediul central) 

parțial 

accesibil 

inaccesibilă parțial 

accesibilă 

accesibil 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

locomotorii  

accesibil necontractat 

3. Judecătoria 

Soroca(sediul 

central) 

inaccesibil inaccesibilă inaccesibil inaccesibil accesibil contractat 

4. Judecătoria Bălți 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibilă inaccesibil inaccesibil accesibil contractat 

5. Curtea de Apel Bălți  inaccesibil accesibilă parțial accesibil 

(există 

turnichet la 

intrare în 

clădire) 

accesibil accesibil bugetat 

6. Judecătoria 

Ungheni (sediul 

central) 

inaccesibil parțial accesibilă parțial 

accesibilă 

(există 

turnichet la 

inaccesibil accesibil necontractat 
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intrare în 

clădire) 

7. Judecătoria Orhei 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibilă parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil Necontractat 

8. Judecătoria Strășeni 

(sediul central) 

Sediul Călărași 

Accesibil 

 

 

inaccesibil 

parțial accesibilă 

 

 

inaccesibil 

parțial 

accesibilă 

 

inaccesibil 

Inaccesibil 

 

 

 

accesibil Necontractat 

    accesibil 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

locomotorii 

accesibil Necontractat 

9. Judecătoria Criuleni 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibil parțial accesibil parțial 

accesibil, 

inaccesibil 

pentru 

utilizatorii de 

scaun rulant 

parțial 

accesibil 

Necontractat 

10. Judecătoria 

Chișinău (sediul 

central) 

inaccesibil inaccesibil parțial 

accesibilă 

accesibil 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

locomotorii 

parțial 

accesibilă 

Necontractat 

11. Judecătoria 

Chișinău (sediul 

Centru) 

parțial 

accesibilă 

parțial accesibilă parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil necontractat 
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12. Judecătoria 

Chișinău (sediul 

Rîșcani) 

inaccesibilă inaccesibil inaccesibil inaccesibil parțial 

accesibil 

necontractat 

13. Judecătoria 

Chișinău (sediul 

Ciocana) 

inaccesibil parțial accesibilă parțial accesibil inaccesibil inaccesibil necontractat 

14. Judecătoria 

Chișinău (sediul 

Buiucani) 

parțial 

accesibil 

inaccesibil parțial accesibil accesibil accesibil necontractat 

15. Curtea de Apel 

Chișinău  

inaccesibil parțial accesibilă accesibilă  accesibil accesibil necontractat 

16. Curtea Supremă de 

Justiție (sediul 

colegiului civil) 

parțial 

accesibil 

Inaccesibil 

(lucrările de 

accesibilizare 

planificate 

pentru anul 

2022) 

inaccesibil 

 

Inaccesibil 

(lucrările de 

accesibilizare 

planificate 

pentru anul 

2022) 

parțial 

accesibil 

necontractat 

17. Curtea Supremă de 

Justiție (sediul 

colegiului penal) 

parțial 

accesibil 

Inaccesibilă 

(lucrările de 

accesibilizare 

planificate 

pentru anul 

2022) 

inaccesibilă Inaccesibil 

(lucrările de 

accesibilizare 

planificate 

pentru anul 

2022) 

parțial 

accesibil 

necontractat 

18. Judecătoria Anenii 

Noi (sediul central) 

inaccesibil inaccesibilă parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil necontractat 

19. Judecătoria Hîncești 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibilă parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil necontractat 
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 20. Judecătoria Cimișlia 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibilă parțial 

accesibilă 

inaccesibil accesibil necontractat 

21. Judecătoria Căușeni 

(sediul central) 

parțial 

accesibil 

accesibilă parțial 

accesibilă 

Accesibil 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

locomotorii 

accesibil necontractat 

22. Judecătoria Comrat 

(sediul central) 

 

parțial 

accesibil 

 

parțial accesibilă 

 

 

parțial 

accesibilă 

 

parțial 

accesibil 

 

Accesibil 

 

 

necontractat 

Sediul Vulcănești parțial 

accesibil 

accesibil parțial 

accesibilă 

accesibil accesibil 

23. Curtea de Apel 

Comrat  

parțial 

accesibilă 

accesibilă  accesibil accesibil accesibil  contractat 

24. Judecătoria Cahul 

(sediul central) 

inaccesibil inaccesibil inaccesibilă inaccesibil accesibil contractat, 

bugetat 

25. Curtea de Apel 

Cahul 

inaccesibil parțial accesibilă accesibilă accesibil 

pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

locomotorii 

accesibil necontractat 


