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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

AGENDA 

Ședința nr. 10/2016 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Sistemul judecătoresc” 

 

Vineri, 23 decembrie 2016 

 

Locul desfășurării: Sala festivă, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Dorel MUSTEAȚĂ, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul I 

 

 

 

 

13:00 – 14:40 

 

Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Ministerul Justiției 

Act. 1.1.2 punct. 2 - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-

XII din  3 decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 

şi ale altor acte legislative. 

Acț. 1.1.9 punct.4 - Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare 

implementării modificărilor operate în Constituție. 

Act. 1.1.11 punct. 1 - Crearea condițiilor necesare pentru funcționarea efectivă a 

poliției judecătorești. 

Acț.1.1.11 punct. 2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul 

poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

Acț. 1.2.2.punct.7 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-

verbal sau  a stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările 

audio/video. 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Acț.1.1.11 punct. 3 - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de 

control acces pentru asigurarea securităţii acestora. 

Act. 1.2.3. punct. 4 - Elaborarea standardelor privind durata actelor procesuale în 

cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora. 

Institutul Național al Justiției 

Act. 1.3.1. punct. 3 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al 

INJ în conformitate cu modificările legislației. 

Acț.1.3.1. punct. 4 - Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru 

judecători, procurori și reprezentanți altor profesii juridice. 

 

Trecerea acțiunilor pentru perioada de raportare la cele scadente: 

1.1.3.p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești 

responsabil de relația cu publicul 

1.1.3.p.4 - Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcționare a 

sistemului judecătoresc 

1.1.4.p.3 -  Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanțelor judecătorești  

1.1.5.p.3  - Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanțelor judecătorești în 

funcție de volumul de lucru din ultimii 5 ani și de nivelul performanțelor conform 

modulului PIGD, prin sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată 

1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai 

instanțelor judecătorești 
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1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din 

cadrul instanțelor judecătorești 

1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a 

judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale 

1.2.3.p.6 - Desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea 

dosarelor și regulile de amînare a examinării cauzelor 

1.2.5.p.2  - Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea 

căilor de atac 

1.3.10.p.4 - Desfășurarea cursurilor de instruire inițială și continuă a asistenților judiciari 

1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de 

judecători 

1.1.12.p.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor  

judecătorești 

1.1.12.p.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor 

instanțelor Judecătorești 

1.1.12.p.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești 

1.1.12.p.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea 

de resurse financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia 

1.1.12.p.10 - Monitorizarea calității lucrărilor de construcție/renovare a sediilor 

instanțelor judecătorești 

1.1.12.p.11 - Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de 

finisare  și recepție finală a lucrărilor 

1.2.1.p.3 - Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității 

Consiliului Superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate 

1.2.2.p.5 - Asigurarea fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor 

1.2.2.p.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

ședințelor de judecată 

1.2.4.p.4 - Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale 

instanțelor judecătorești 

1.3.10.p.2 - Introducerea funcției de asistent judiciar în instanțele judecătorești 

  

 

14:40 – 15:00 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali 
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