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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
26 octombrie 2012 

  
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acţiuni la 
Strategie s-a întrunit vineri, 26 octombrie 2012, în sala de conferinţe a Ministerului 
Justiţiei (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele Grupului de lucru, dl Nichifor Corochii, 
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul acestuia, 
conform anexei (lista de prezenţă). 
 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
14.00 – 14.45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

14.45 – 15.45 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
15.45 – 16.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni scadente la începutul trim.  

IV al anului 2012 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei: 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească: 

(pct. 1.1.2(1); 1.1.3(1); 1.1.5(1)(2); 1.1.6(1); 1.1.7(1); 1.1.8(1); 1.1.9(1); 

1.2.1(1); 1.2.2(2); 1.2.3(2); 1.2.5(1); 1.2.6(1); 1.3.4(1); 1.3.5(1); 1.3.6(1); 

1.3.7(3)(2); 1.3.8(1); 1.3.9; 1.3.10(1)); 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii (pct. 1.1.3(3)(4); 

1.1.6(2)(3); 1.1.7(2); 1.2.6(2)(4); 1.3.5(2));  

Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei (pct. 1.2.2(8); 1.3.1(1); 
1.3.4(2); 1.3.10(3)). 

 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru sem.  II al anului 

2012 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei: 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească: 

(pct. 1.1.2(2); 1.1.4(1); 1.1.5(2)(3); 1.1.9(2); 1.1.12(1)(2); 1.2.2(4)(6); 

1.2.3(1)(2); 1.2.4(3); 1.2.5(2),(3); 1.3.1(2); 1.3.3(1); 1.3.6(1); 1.3.7(2); 

1.3.8(2); 1.3.10(2)); 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii (pct. 1.1.6(4); 

1.1.7(3); 1.1.11(3)(4); 1.2.1(2); 1.2.2(3); 1.2.3(4)(5); 1.2.6(3); 1.3.5(3); 

1.3.7(3));  

Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei (pct. 1.1.3(2); 
1.1.5(4)(6); 1.2.2(9); 1.2.6(3); 1.3.1(8); 1.3.2(4)(5)(6); 1.3.4(3); 1.3.10(4)). 

 

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi 
a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
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Nichifor Corochii: Haideți să începem să discutăm subiectele care sunt 

incluse în agenda pentru ședința de astăzi. Deci, la prima informație, dna 
Ioniță, vă rog. 

 
Lilia Ioniță: Iarași am să repet ca de fiecare data aceiași informație. În mare 
parte, toate punctele care au fost prevăzute pentru anul 2012, cele care țin 

de elaborarea cadrului normativ, ele deja au fost soluționate. După cum 
cunoașteți, au fost adoptate două proiecte de legi: Legea privind modificări la 

statutul judecătorului, organizarea judecătorească, CSM, CSJ. În baza 
acestor modificări a fost acoperită o mare parte din acțiunile prevăzute în 
Planul de acțiuni. 

 
În afară de aceasta, anumite modificări sau anumite acte normative care 
urmează a fi elaborate prevăzute la pct. 1.1.3(1), 1.2.5(1), ele sunt 

reglementate deja în CPC, CPP, care la fel au fost adoptate de către 
Parlament în primăvara și, respectiv, vara acestui an. 

 
Știți deja că au fost instituite noile proceduri de selecție, evaluare și atestare 
a performanțelor judecătorilor prin Legea nr. 154/2012. 

 
În principiu, dacă cineva consideră principial, eu aș putea să mă opresc 
punctual pe fiecare acțiune, aceasta fiind informația pe care eu am 

prezentat-o regulat din primăvară. Poate Tatiana Ciaglic are să mă 
completeze la anumite aspecte organizatorice. Spre exemplu, în Planul de 
acțiuni a fost prevăzută elaborarea Regulamentului privind angajarea 
administratorilor instanțelor judecătorești. Această prevedere a fost inclusă 
reieșind dintr-un concept pe care îl promovam noi la momentul respectiv. 

Era vorba într-adevăr de administratori ai instanțelor judecătorești, care 
urmau să fie angajați printr-o procedură mai complexă. Pînă la urmă, în 

cadrul Parlamentului s-a renunțat la această idee. S-a ajuns la concluzia 

sau s-a insistat, de fapt, asupra faptului că nu vom avea administratori dar 
vom avea șefi ai secretariatelor instanțelor judecătorești, începînd cu CSJ 

pînă la judecătoriile de sector. Acești șefi ai secretariatelor vor fi angajați în 
baza condițiilor generale ale Legii serviciului public, iarăși, prin concurs și 
vor activa sub conducerea președinților instanțelor de judecată. În rest, dacă 

cineva are întrebări pe fiecare acțiune în parte ... 

 
Stela Pavlov: Eu aș avea o întrebare, dacă aveți acțiuni, cărora le-a experat 

termenul, insă acestea nu au fost realizate. 
 
Lilia Ioniță: În principiu, nu avem astfel de acțiuni, pentru că am zis că 
legile respective au acoperit practic toate acțiunile care țineau de elaborare, 
poate că la nivel de organizare a executării legii mai e ceva și poate că 

Tatiana ne va spune ceva. 
 
Tatiana Ciaglic: Le ședința grupului de monitorizare a implementării SRSJ 
s-a decis crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanții CSM, MJ, 
CSJ cu implicare aaltor factori de decizie în vederea executării acțiunii. În 
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proces de realizare. 

 
În perioada 25-26 octombrie a fost efectuată o vizită a experţilor români. A 

fost atinsă înţelegerea expedierii informaţiilor relevante şi recomandărilor 
privind taxa de stat. Prin urmare a fost iniţiată o colaborare privind analiza 
cadrului normativ, cauzelor şi efectelor întru optimizarea cadrului normativ 

şi a procedurilor de gestionare a taxei de stat (evidenţa, transferul în bugetul 
de stat, etc.). Aceste informații vor fi prezentate în noiembrie și, eventual, 
spre sfîrșitul elaborării studiului vor fi incluse cca și recomandări. La etapa 

actuală, acțiunea este în curs de realizare, termenul a fost trim. I-II 2012, 
este depășit. 

 
În continuare, acțiunea 1.1.5(3) - Optimizarea schemei de încadrare a 

personalului instanţelor  judecătoreşti în funcţie de volumul de lucru din 

ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor conform modulului PIGD, prin 
sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată. În prezent se 

elaborează noile state de personal reieşind din prevederile cadrului normativ 
în vigoare. Reieşind din faptul că schema de încadrare a personalului 
urmează să ţină cont de numărul de judecători per instanţă reiese 

necesitatea obiectivă de a dispune de numărul de judecători per instanţă ce, 
la rîndul său, urmează să fie stabilit în baza prevederilor Regulamentul 

privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanţele 
judecătoreşti, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Totodată, 
reieșind din faptul că anexa la Legea privind organizarea judecătorească a 

fost abrogată, de aceasta va depinde și numărul de unități per instanță 
șiaceastă acțiune este continuă pînă în 2016 și, în dependeță de aceasta vor 

fi ajustate. 

 
Acțiunea 1.1.9(2) - Efectuarea unui studiu privind activitatea Consiliului 

Superior al Magistraturii, axat pe cadrul normativ şi activitatea practică a 
acestuia. Am înțeles că această acțiune este implementată de cineva din 

ONG-uri. 

 
Lilia Ioniță: Da, colegii noștri au stabili careva relații cu Ambasada SUA, 

care va anunța concurs pentru a susține elaborarea acestui studiu. 
Organizațiile societății civile vor fi invitate pentru a aplica la elaborarea 

acestui studiu. 

 
Tatiana Ciaglic: Acțiunea 1.1.12(1) - Efectuarea unui studiu de fezabilitate, 

luîndu-se în considerare  studiile efectuate anterior în acest domeniu 
(referitor la Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor 
judecătoreşti, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun 

pentru toate instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău, precum şi a 
construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară). 

Pentru elaborarea acestui studiu sunt necesare rapoartele privind evaluarea 
instanțelor elaborate de ROLISP, studiu privind finanțarea instanțelor 
judecătorești și cel referitor la optimizarea hărții instanțelor judecătorești, 

schemei de încadrare etc., care ne-ar releva unele aspecte ce țin de 
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construcția Palatului Justiției, care la moment nu se realizează. Ca o 

remarcă, ar fi, eventual, necesar implicarea și altor specialiști ce ține de 
edificarea Palatului Justiției în mun Chișinău. 

 
Acțiunea 1.1.12(2) - Actualizarea bazei de date a clădirilor instanţelor 

judecătoreşti, care să includă informaţii despre suprafaţa acestora, anul de 

dare în exploatare, evaluarea obiectivă a stării actuale şi alocaţiile primite de 
la buget pentru reparaţii capitale în ultimii 5 ani. Pe data de 18 octombrie 

anul curent a fost prezentat raportul privind evluarea instanţelor 
judecătoreşti. Acest raport conţine şi o evaluare a sediilor instanţelor 
judecătoreşti. Acest raport a fost realizat de ROLISP, el se găsește și la noi. 

Prin acest raport a fost inclusă informația disponibilă la noi la situația din 
anul 2010. De asemenea, cu susținerea USAID a fost elaborat un raport 

privind evaluarea sediilor. 

 
Acțiunea 1.2.2(1) - Efectuarea monitorizării privind funcţionalitatea 

Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD). Funcționalitatea 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor este monitorizată de către ÎS 
Centrul de Telecomunicații Speciale care, potrivit prevederilor contractuale, 
prezintă DAJ rapoarte privind deficiențele constatate și soluționarea acestora. 

 
Totodată, rezultatele monitorizărilor și evaluării funcționalității sunt luate în 
considerație la optimizarea și perfecționarea Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor.   

 
Totodată, specificăm că această acțiune este perpetuă. Astfel, în prezent, cu 

susținerea Programului de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept 
(ROLISP) se elaborează o evaluare a instanțelor judecătorești, inclusiv în 
aspectul aplicării tehnologiilor informaționale – Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor, Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de 
judecată Femida și a paginilor web, în scopul facilitării intervenției de 
optimizare și modernizare a acestora. 

 
În acest context, menționăm că, prin ordinul ministrului justiției nr. 286 din 

19.06.2012, a fost creat un grup de lucru  în vederea implementării 
Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a 
Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor în instanțele de judecată, care urmează inclusiv să valorifice 
rezultatele monitorizărilor și evaluărilor. 

 
Acțiunea 1.2.2(4) - Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a 

dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 
b) asigurarea constituirii  completelor de judecată şi a desemnării 

preşedinţilor acestora; 
c) crearea altor programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei 
procesului de înfăptuire a justiţiei; 

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare 



Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  
  5 
 

electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter 
personal. 

 
Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 286 din 19.06.2012 a fost creat un grup 
de lucru  în vederea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni de îmbunătățire a 
Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în instanțele de judecată. 

 
Totodată, în acest sens vom beneficia de asistența Programului de 
Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP). 

 
În august la solicitarea Grupului a fost elaborat un Raport evaluarea tehnică 
a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)  în următoarelor 

aspecte: 

 Posibilitatea migrării pe M-Cloud; 

 Identificarea problemelor legate de performanță; 

 Aspectele de interoperabilitate cu sistemele interne și externe; 

 Gradul de modularizare a sistemului; 

 Calitatea motorului de căutare. 

Ulterior, s-a inițiat procesul de elaborare a caietului de sarcini pentru 

optimizarea PIGD. Proiectul caietului de sarcini a fost expertizat de Centurul 

de Guvernare Electronică. 
 
Acțiunea 1.2.2(6) - Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar 

înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată. Se precaută posibilitatea 
achiziționării echipamentului petru înregistrarea audio (dictofoane) cu 

susținerea Programului de Consilidare a Instituţiilor statului de drept 

(ROLISP). 
Propunem separarea acțiunii în două componente de sine stătătoare și 

anume: 
- asigurarea instanţelor cu echipament de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată; 
- asigurarea instanţelor cu echipament  pentru videoconferințe. 

 
Propunerea este argumentată de următoarele circumstanțe. Cu susținerea 
Programului de Asistență pentru Buna Guvernare în anii 2008-2009 toate 

instanțele judecătorești au fost dotate cu Sistemul de înregistrare audio a 
ședințelor de judecată “Femida” reieșind din numărul de săli  de ședințe. În 
prezent situația diferă de anul 2009 și se impune necesitatea asigurării 

suplimentare cu echipamentul specificat al instanțelor judecătorești. Mai 
mult ca atît, această acțiune este sprijinită de Programul de Consolidare a 

Instituțiilor Statului de Drept (USAID), ceea ce nu este valabil pentru 
asigurarea cu echipament pentru efectuarea videoconferințelor. Situația 
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impune necesitatea identificării unor surse financiare în acest sens. Mai 
mult ca atît, Sistemul pentru videoconferințe urmează a fi achiziționat și 
instalat nu doar în instanțele judecătorești ci și penitenciare, locuri de 

deținere provizorie a persoanelor în stare de arest, etc. Prin urmare, acțiunea 
necesită o abordare diferențiată și individuală.  Întru executarea eficientă a 
acțiunii  1.2.2. (6) se propune divizarea acesteia în două componente. 

 
Acțiunea 1.2.4(3) - Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui 

portal informațional unic al tuturor instanţelor judecătoreşti în vederea 

optimizării paginilor web ale acestora. Va fi supus studiului Raportul de 
evaluare a instanţelor judecătoreşti elaborat cu susţinerea  Programului de 

consolidare a instituţiei statului de drept, ROLISP,  dar şi raportul de 
evaluare a gestionării paginilor web de către instanţele judecătoreşti efectuat 

de către Departamentul de administrare judecătorească. Prin urmare, 
considerăm rațional de a crea un portal unic al instanțelor judecătorești pe 

platforma guvernamentală M-Cloud. Este în proces de realizare această 
acțiune. 

 
Acțiunea 1.3.6(1) - Elaborarea metodologiei de măsurare a performanţei 

sistemului judecătoresc prin sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor 
(feedback). Propunem preluarea metodologiei elaborate cu susținerea 

Programului pentru Buna Guvernare în anul 2009. În acest sens este 
relevantă Hotăîrea CSM nr.271/12 din 17.09.2009  cu privire la rezultatele 
sondajului privind gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor instanțelor 
judecătorești. 

 
Noi avem chestionarul elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a 
Corupției, dar totodată noi avem și chestionarul elaborat în 2009, elaborat de 

USAID. 

 
Acțiunea 1.3.8(1) - Efectuarea unui studiu privind spectrul de abateri 

disciplinare şi procedura disciplinară în vederea ajustării acestora la 
realităţile din sistem şi la standardele europene. Acest studiu a fost realizat 
de către Centrul de Resurse Juridice și prezentat DGL.  

 
Acțiunea 1.3.10(2) - Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele 

judecătoreşti. În prezent se elaboreaza un demers repetat în adresa MF 
privind asigurarea mijloacelor financiare, deoarece răspunsul la primul 
demers a fost negativ. Avem informații că în unele instanțe au fost deja 

angajate persoane, dar pentru 2012, noi mijloace financiare nu avem. Dacă 
cineva poate are mai multă informație... 

 
Nichifor Corochii: La moment se negociază premierea judecătorilor, în jur 
de 1 mln. lei, dat fiind faptul că pentru anul 2012 n-a fost majorat salariul 

judecătorilor. Iar acum se discută faptul că intrăm în două dileme, în sensul 
ca să putem asigura salarizarea personalului care vine în instanță. Am 

discuttat cu dl ministru să vedem care sunt rezervele instanțelor care nu 
utilizează mijloacele financiare și vom veni cu rectificări la buget pentru a le 
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redirecționa. 

 
Acțiunea 1.1.3(3) - Monitorizarea paginilor web ale instanţelor  judecătoreşti. 

În primăvară și chiar anii trecuți se discuta ca s-o facă CSM, societatea 
civilă, mai erau și alte propuneri, oricum noi suntem monitorizați ca și 
Consiliu. Nu există săptămînă să nu fim monitorizați, să nu apară în mass-

media careva informații. Paginile web ale instanțelor sunt accesibile, oricînd 
și oricine le poate studia. Rămîne de studiat asupra arhitecturii de la caz la 

caz acele pagini care nu corespund cerințelor publicului larg. Aufost date 
indicații instanțelor de judecată să examineze paginile web și să furnizeze 
informații ce țin de numărul hotărîrilor plasate, poate chiar pe fiecare 

judecător în parte. Acest lucru se face în procesul de verificare și control al 
instanțelor de judecată. 

 
Acțiunea 1.1.3(4) – Organizarea campaniilor de informare privind modul de 

funcţionare a sistemului judecătoresc. În opinia noastră sistemul devine mai 
deschis prin participarea reprezentanților CSJ, CSM, Asociației judecătorilor 
la diferite emisiuni radio și TV, poate nu chiar în măsura în care ar trebui să 

se facă, însă nu putem spune că nu se face nimic. Una din reușite o 
constituie Raportul de monitorizare a instanțelor judecătorești cu susținerea 

Programului ROLISP. Cu părere de rău acel sumar nu a fost editat într-un 
număr suficient de mare pentru a putea fi distribuit tuturor doritorilor, deși 
pentru judecători avem un număr suficient pentru uz. Pentru alți doritori, 
noi îl vom plasa pe site-ul CSM. Ceea ce ține de numărul de campanii de 

informare, avem distribuite informații la TV, radio, site. Nu știu cît e de bine 

să ne facem singuri imagine, consider că oamenii singuri trebuie să ne 

aprecieze pentru ceea ce facem. 
 
Acțiunea 1.1.6(2) – Elaborarea regulamentelor Consiliului Superior al 

Magistraturii  privind criteriile și procedura de selectare, promovare şi 

transfer al judecătorilor Este Hotărîrea CSM prin care au fost constituite 

grupurile de lucru pentru elaborarea acestor regulamente. Miercuri a avut 
loc prima ședință a grupului de lucru, luni se vor convoca grupuriloe de 

lucru dat fiind faptul că au fost nominalizate persoane în fiecare grup de 

lucru pentru regulamentele care trebuie să le elaboreze. Pînă la data de 
15.12.2012 noi trebuie să avem deja adoptate de către CSM regulamentele 
menționate, cît și în ceea ce privește crearea colegiilor.  

 
Acțiunea 1.1.6(3) - Crearea colegiului responsabil de selectarea şi avansarea 

în carieră a judecătorilor şi a colegiului responsabil de evaluarea 
performanţelor  judecătorilor. Este vorba de crearea colegiului responsabil de 

selectarea şi avansarea în carieră a judecătorilor şi a colegiului responsabil 
de evaluarea performanţelor  judecătorilor. Marți vom avea pe ordinea de zi 
acest subiect, probabil vom veni cu propunerea desfășurării unei adunări 

extraordinare a judecătorilor pînă la 20.11.2012 la care sperăm să fie ales 
un nou membru al CSM și să fie desemnați judecătorii din partea instanțelor 
de judecată în aceste două colegii. În afara de aceasta, tot marți, anunțăm 

concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile în aceste colegii. 
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Sperăm că pînă la 15.12.2012 să avem constituite ambele colegii. 

 
Acțiunea 1.1.7(2) - Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al 

Magistraturii  privind criteriile şi procedura de selectare şi numire a 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti. Aceleași întrebări 
se referă și la acest punct din Planul de acțiuni ca și la precedentul. Este 

vorba de postruri administrative și de criterii și proceduri de selectare. 

 
Acțiunea 1.1.11(3) - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a 
sistemelor de control acces pentru asigurarea securităţii acestora și 1.1.11(4) 

- Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de 
izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului 
prezumţiei de nevinovăţie. Dacă e să vorbim de consolidarea sistemului de 
securitate în sediile instanţelor judecătoreşti, deși și CSM se face responsabil 
ca și instituție de măsura data, vreau să spun că fiecare în parte își hotărăște 
problemele. În acel raport a fost și aspectul dat reflectat. Însă dacă e să 

vorbim de securizarea acestora în felul în care noi ne dorim, cu supraveghere 
video, cu asigurare cu pază, cu părere de rău multe instanțe la ziua de astăzi 

nu-și pot permite acest lucru, dat fiind faptul că comisariatele de poliție nu 
acceptă să desemneze polițiști și acele instalații video nu este posibil de le 

procurat. 

 
Acțiunea 1.2.1(2) – Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al 

Magistraturii privind transparenţa activităţii Consiliului şi a instituţiilor 
subordonate. Dacă e să vorbim de sporirea transparenţei mecanismelor şi 
instituţiilor de autoadministrare judecătorească și revizuirea regulamentelor 

CSM, sper că și aceste regulamente vor revizuite pînă la 15.12.2012. Aceste 

regulamente vor fi supuse dezbaterilor publice. 

 
Acțiunea 1.2.2(3) – Elaborarea modificărilor la  regulamentele Consiliului 

Superior al Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului 
integrat de gestionare a dosarelor. Cît privește implementarea unui sistem de 

e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului informaţional 

judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul 
administrativ de gestionare a dosarelor, este grupul de lucru, coordonator dl 
Burghelea, care activează în cadrul MJ, cu participarea ROLISP, CSM se 
discută anumite lucru cu intervenție asupra programei, inclusiv 

implementarea acelui soft care va exclude implicarea factorului uman în 
repartizarea dosarelor. Modificări la regulamente sunt, de asemenea, 

prevăzute în perioada dată.  
 
Acțiunea 1.2.3(3) - Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării 
sistemului  judecătoresc din perspectiva transparenţei şi a eficienţei și 

1.2.3(4) - Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în 

cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării 
acestora. Dacă e să vorbim de revizuirea regulilor procedurale în vederea 

optimizării, sporirii transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a 
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justiţiei, aici chiar nu știu ce să vă spun pentru că noi nu am elaborat astfel 

de standarde. 
 
Acțiunea 1.2.6 - Revizuirea funcţionării instituţiei judecătorului de instrucţie 

în vederea includerii acestuia  în corpul judecătoresc comun în calitate de 
judecător specializat în materia respectivă, deși suntem limitați în timp, noi o 

să ținem seama de prevederile legale care stabilesc pe trei ani judecătorii de 
instrucție vor trece pe statut de drept comun. O parte din ei știind ca vin 

modificările deja au trecut, oamenii au înțeles inevitabilitatea acestui lucru, 
au trecut prin colegiul de calificare, au susținut exameneul. Urmează ca de 
la 1 ianuarie presedintele să desemneze pe cineva care va avea atribuțiile 

instrucției. 

 
Acțiunea 1.3.5(2) - Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al 

Magistraturii necesare pentru evaluarea performanţei judecătorilor și 

1.3.5.(3) - Crearea Colegiului de evaluare a performanţei judecătorilor. Aici 

vorbim despre faptul că judecătorii vor trebui să treacă procedura de 
evaluare a performanțelor profesionale. Dar iarăși vorbim de regulament, 

vorbim de colegiu, vom crea acele condiții pentru buna funcționare a 

acestora dacă vom putea de la 1 ianuarie să putem realiza procesul acesta. 
 
Acțiunea 1.3.7 (3) - Desfăşurarea controalelor conform planului anual de 

verificare a instanţelor elaborat şi aprobat de Consiliul Superior al  

Magistraturii. Dacă e să vorbim de consolidarea rolului inspecţiei judiciare şi 
clarificarea atribuţiilor acesteia, pot să spun că se fac verificări, inspecția 

judiciară este într-un regim intens de activitate, dar, cu părere de rău, nu ne 
încadrăm în acelplan care a fost aprobat de CSM, avem restanță pe patru 
instanțe cu termenul. Cînd s-a elaborat conceptul, s-a crezut ca va fi mai 

simplu, însă inspecția verifică de la caz la caz, de exemplu sunt instanțe care 
au 10 registre, dar sunt instanțe care au 45 de registre. 
 
S-a decis: 

 
 de a lua act de informaţia prezentată de către reprezentanţii 

instituţiilor responsabile de implementarea acţiunilor din Planul de 

acţiuni;  
 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 

21.12.2012, ora 14.00.  
 

 

  

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 

 
  

____________________                                              _________________ 

 

          Nichifor COROCHII                                             Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Şedinţa Grupului de Lucru pentru 
Pilonul I 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituţia 
 

 Membri cu drept de vot  

 
1. 
 

 
Lilia Ioniță 

 
Ministerul Justiției 

 
2. 

 

 
Nichifor Corochii 

 
Consiliul Superior al Magistraturii 

 
3. 

 
Domnica Manole 
 

 
Curtea de Apel Chişinău 

 
4. 

 
Olga Pisarenco 
 

 
Institutul Național al Justiției 

 
5. 
 

 
Tatiana Ciaglic  

 
Depatamentul Administrare Judecătorească 

 
6. 
 

 
Daniela Nimerenco 

 
Centrul de Guvernare Electronică 

 
7. 
 

 
Adrian Grigorev 

 
Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

 
8. 
 

 
Daniela Grosu 

 
Institutul de Reforme Penale 

 Secretariatul  

 
9. 
 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției 

 

10. 
 

 
Angela Zagaiciuc 

 
Ministerul Justiției 

 
11. 
 

 
Olivia Pîrțac 

 
Ministerul Justiției 

 

 


