
 

 

Data: 28 februarie  2014 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării: , Vadul lui Vodă, complexul hotelier-turistic "Vatra" 
Moderator: Domnica MANOLE, Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul I  

Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda: 

 

 

10:45– 

12:15 

 

Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

 

 

12:15- 

12:30 

 

  

Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

12:30-

13:00 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

 

 

    

 

I. Informații administrative  

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  8 membri prezenți din numărul total de 13 membri cu 
drept de vot; 
b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

Subiectul I. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

Domnica Manole: 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 
Doina Cazacu: 

Planul de lucru conţine acţiuni realizate, nerealizate sau parţial realizate din anul 2013. Planul de lucru 
este structurat în 2 părţi  (Secţiunea I şi Secţiunea II) şi conţine conţine informaţii referitoare la Acţiunile 
restante din 2012-2013 şi Activităţi continuie  sau care încep din 2014.  

Informația general cuprindeactivitățile de bază ale grupului de monitorizare și coordonare, reieșind din 
Regulament: 

a) Ședințe privind monitorizarea implementării Strategiei și Planului de acțiuni (acțiunile prevăzute 
de Pilonul I)- lunare 

b) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni pentru perioada 1 iulie 2014- 30 decembrie 2014- Informația 
urmează a fi recepționată până la data de 15 ianuarie 2015  

 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I  

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Sistemul judecătoresc ” 

 



c) Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual  de către Grupul de lucru pentru Pilonul 
I- 31 ianuarie 2014 

d) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea 
Strategiei și Planului de acțiuni pentru perioada pînă în 30 iunie 2014- 15 iulie 2014 

e) Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Intermediar de către Grupul de lucru pentru 
Pilonul I- pînă pe 15 august 2014; 

f) Elaborarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul I pentru anul 

2014- octombrie-noiembrie 2014; 
g) Identificarea priorităților pentru asistența externă pentru anul 2014- martie 2014 

h) Recepționarea rapoartelor de activitate de la instituțiile responsabile pentru implementarea 
Strategiei și Planului de acțiuni pentru perioada 1 iulie 2014- 30 decembrie  2014- decembrie 
2014. 

Secțiunea I: acțiuni restante din 2012-2013, care vor fi realizate în 2014. 

Acţiunea 1.1.1. p.1: Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării 

instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, 

optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor 

disponibile. 

Cazacu D.: Acest studiu a fost prezentat pe 12 februarie 2013 şi această acţiune este deja şi realizată şi 
nu mai face parte din Acţiuni restante. Ulterior vom solicita ca statutul acestei acţiuni să fie recalificat 

din Realizat parţial în  Realizat. 
Concluzie: votat unanim 

 

Acţiunea 1.1.1 p.2: Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților instituționale ale 

instanțelor, optimizării numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor 

disponibile.  

D.Cazacu:  

În privinţa acestei Acţiuni Ministerul Justiţiei vine cu o planificare foarte detaliată,  
a) elaborarea iniţială  a proiectului îşi programează pentru primele patru luni;  
b) remiterea proiectului pentru consolidare şi consultare Publică pentru lunile mai- iunie; 

c) definitivarea proiectului pentru lunile iulie-august;  
d) expertizarea pentru septembrie; definitivarea  şi 

e) remiterea până la sfârşitul anului 2014 (ultimul semestru).  
 
Acţiunea 1.1.2 p.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 iulie 2003 şi a altor acte 

legislative.  

 

D. Cazacu: Această acţiune deasemenea conţine mai multe secţiuni ca elaborarea, expertizare, traducere 
şi remitere de către Guvern. Ministerul Justiţiei îşi planifică să-şi înceapă activitatea în luna iulie şi să o 

finiseze în luna decembrie al anului 2014.  
  

Acţiunea 1.1.3 p.3: Monitorizarea paginilor web  ale instanţelor  judecătoreşti 
 
Cazacu D.: Este o acţiune care este contunuă pe parcursul întregului an 2014. 

 
Acţiunea 1.1.4 p.2: Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor pro iecte de acte normative relevante în scopul 

creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc. 

 

Cazacu D.: 

a) Ministerul Justiţiei a creat Grupul de Lucru al Acţiunii 1.1.4 p.2 în luna ianuarie;  

b) prezentarea proiectelor de lucru de către Ministerul Justiţiei în luna februarie;  
c) emiterea variantei iniţiale în lunile aprilie-mai; remiterea spre avizare în luna iunie;  



d) definitivarea în lunile iulie-august;  
e) expertizare este planificată pentru luna sep tembrie;  

f) şi definitivarea acţiunii în octomrie-noiembrie 2014 şi remiterea de către Guvern spre sfîrşitul 
anului 2014. 

 
Acţiunea 1.1.6 p.5: Efectuarea studiului  privind termenul inițial de numire a judecătorilor și 

criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în considerare standartele 

internaționale și cele mai bune practici în domeniu 

 

Cazacu D.:  Ministerul Justiţiei îşi propune  
a) să studieze Legislaţia şi practica internaţională  pînă în luna aprilie;  
b) să elaboreze versiunea iniţială a studiului în mai- iunie- iulie;  

c) consultarea publică în iunie;  
d) definitivare studiului și prezentarea publică pentru luna septembrie. 

 

Acţiunea 1.1.9: Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului 

Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. A 

componenței și competențelor acestuia  

a) Elaborarea versiunii inițiale- ianuarie 2014; 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- marte 2014; 
c) Definitivarea proiectului după avizare- aprilie- mai 2014; 
d) Expertizarea proiectului- iunie 2014; 

e) Definitivarea proiectului după expertiză- august 2014; 
f) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia- septembrie- octombrie 2014; 
g) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- noiembrie-decembrie 2014. 

 
Acțiunea 1.1.11. p. 4- Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de 

izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de 

nevinovăţie- primele 2 trimestre din 2014; 

 

Acțiunea 1.1.12. p. 1-  Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luându-se în considerare  studiile 

efectuate anterior în acest domeniu- pentru 2014 nu snt prevăzute surse financiare, se va înainta 

unde mers către donatori, rămîne la moment fără planificare.  

 

Acțiunea 11.2.2. p. 3- Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al 

Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor 

a) Formarea grupului de lucru- mai 2014 

b) Elaborarea modificărilor și aprobarea lor- din iunie pînă la sfirșitul anului 2014.  
 

Acțiunea 1.2.2. p.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 transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a 

justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor;  

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

Nu avem informație la această acțiune. 

 

C. Bragoi: 

Versiunea a IV a PIGD funcționează, CTS confirm acest fapt. Sunt anumite probleme legate de 

funcționarea programului, în special cu distribuirea aliatorie a dosarelor.  La p. c) crearea altor 

programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţie ,  este 

important de menționat că nu se duce o verificare online a tuturor dosarelor.  
Ce ține de p. e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal, sunt 



opinii diferite.  Opinia CSJ este că, orice ce se întîmplă este public, cu unele excepții. Publicarea inegrală 
poate să aducă unele atingeri.  

D. Cazacu: 

Pentru care perioadă vă planificați realizarea integrală a  acestei acțiuni?  

C. Bragoi: 

Acțiunea este practice realizată. Este solicitarea Agenției Naționale pentru protecția datelor cu caracter 
personal. 

D. Chebac: 

Ce ține de participanții la process este foarte dificil să acceseze hotărîrile, citațiile, etc.  

C. Bragoi: 

Asta ține de paginile web ale instanțelor, este ideea că se va crea un portal unic, care să fie actualizat în 
regim real, va fi ceva similar cu site-ul CSJ.  

Concluzie: acțiune continuă pe parcursul anului 2014.  
 

Acțiunea 1.2.3. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Codului Contravenţional  nr. 218-XVI 

din 24 octombrie  2008-  

a) Proiect de lege elaborat 

b) Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

Poate fi considerată ca fiind realizată?  
Concluzie: realizată  

 

Acțiunea 1.2.3 p.4. Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul 

examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora  

a) Crearea grupului de lucru- februarie 
b) Identificarea experților – martie- iulie 
c) Elaborarea studiului – iulie –decembrie 2014 

Concluzie: Acceptat unanim 
 

Acțiunea 1.2.4. p.1 Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare și asigurarea 

respectării principiului securității raporturilor juridice  

T. Răducanu: 

Acțiunea ține de competența CSJ. 
D. Cazacu: 

Popun pentru ultimul trimestru al anului 2014.  
Instituția responsabilă trebuie să se adreseze către CSJ, se face un demers în cadrul ședinței, prin care se 
decide urgentarea realizării acțiunii. Solicitare către CSJ privind realizarea acțiuni.  

Concluzie : votat unanim. 
 

Acțiunea 1.2.6 p. 2 Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie - acțiune continuă, pe 
parcursul întregului an 2014. 
Rîmîne a fi realizată, deoarece doar un număr mic de judecători nu au fost evaluați.  

Concluzie: pînă în luna iunie 
 

Acțiunea 1.3.1 p. 2 Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care implică modificarea şi completarea Legii nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţiei, Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului, Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură ş.a. 

a) Definitivarea versiuni inițiale a proiectului- ianuarie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- februarie 

c) Definitivarea proiectului după avizare- aprilie-mai 
d) Expertizarea proiectului- mai 

e) Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză- mai 
f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- iunie 2014 

O. Pisarenco: 



Nu cred că este posibilă realizarea acestei acțiuni, în așa termeni, deoarece suntem la sfîrșit de februare, 
iar proiectul nu este definitivat.  

Concluzie: 

a) Definitivarea versiuni inițiale a proiectului- martie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- martie 

c) Definitivarea proiectului după avizare- mai- iunie 

d) Expertizarea proiectului- iunie 

e) Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză- iunie 

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- iulie 2014 

 

 
Acțiunea 1.3.1 p. 3- Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației 

a) Crearea grupurilor de lucru (după operarea modificărilor în Legea privind Institutul Național al 

Justiției)- mai - iunie  
b) Elaborarea și discutarea proiectelor de elaborare/modificare a actelor normative interne- iulie -

octombrie 

O.Pisarenco: 

Dacă Legea va fi remisă tocmai în iulie, atunci crearea grurilor trebuie planificată pentru septembrie.  

D. Cucer: 

Septembrie- grupul de lucru 
Octombrie-decembrie- actele interne 

Concluzie: 

a) Crearea grupurilor de lucru (după operarea modificărilor în Legea privind Institutul Național al 
Justiției)- septembrie  

b) Elaborarea și discutarea proiectelor de elaborare/modificare a actelor normative interne : 
septembrie-decembrie 

 
 
Acțiunea 1.3.1 p. 4- Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, 

procurori și reprezentanți altor profesii juridice  

a) Finalizarea reconstrucției blocului administrativ al Institutul Național al Justiției 

b) Modificarea bugetului 
c) Alocarea de mijloace financiare pentru finisarea reconstrucției 
d) Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziții publice, selectarea companiei, semnarea 

contractului 
e) Elaborarea Regulamentului de funcționare a Centrului și a structurii statelor de funcții  

f) Recrutarea personalului necesar asigurării funcționalității Centrului 
Erik Svanidze: 

Am o întrebare: ce ține de subacțiunea – modificarea bugetului, această subacțiune este imposibil de a fi 

realizată în luna iunie, deoarece procedura de planificare și adoptare a bugetului se face la sfărșitul 
anului, pentru anul viitor. Cel mai probabil, este posibil să programați pentru 2015. Se propune de a 

exclude sibacțiunea ce ține de modificarea bugetului.  
C. Bragoi: 

Argumentarea ce ține de lipsa surselor financiare, probabil se axează pe șipsa necesității unui asrfel de 

centru, deoarece la Ministerul Justiției există un astfel de centru, care are atribuții largi. Poate ar fi cazul 
să fie dezvoltat acest centru și nu de a crea altul.  

T. Răducanu: 

Acest centru funcționează? 
C. Bragoi: 

Da, bineînțeles, acesta este funcționabil.  
Erik Svanidze: 

Dacă vorbim despre actele normative, aici vorbim despre ceva mai mult, metodologii, schimb de 
informație între formatori etc.  



O. Pisarenco: 

Centrul trebuie să cumpere softuri, drepturi de autor asupra unor manuale, la care să aibă acces procurori, 

judecători și alți reprezentanți. Să fie funcțional din mai multe aspecte.  
Erik Svanidze: 

Există un concept ce trebuie să conțină acest centru. Din comentariile dvs. reiese doar ideie, dar aveți un 
concept cu evaluarea costurilor? Un plan de acțiuni cu estimarea surselor financiare?  
O. Pisarenco: 

Sunt 2 concepte, am căutat experți care să facă niște estimări. Un expert ne-a explicat că ceea ce s-a 
planificat nu mai este actual, expertul a schițat, dar trebuie studii mai detaliate. INJ nu dispune de surse 

financiare pentru a angaja un expert.  
Erik Svanidze: 

Trebuie termen și să faceți un plan real, iar la sfîrșitul anului puteți planifica, acuma este tîrziu, pentru 

2014. 
O. Pisarenco: 

Reiese că urmează a fi exluse acele acțiuni ce țin de Elaborarea Regulamentului de funcționare a 
Centrului și a structurii statelor de funcți și recrutarea personalului necesar asigurării funcționalității 
Centrului.  

Ca și primă subacțiune ar trebui pusă : 
a)  planificarea surselor financiare-  

b) a doua ar fi identificarea expertului pentru elaborarea conceptului, și 
c) elaborarea conceptului și estimarea costurilor.  

  

D. Cazacu: 

Astfel, în urma celor menționate,  cred că ar trebui să planificăm după cum urmează: 
a) efectuarea studiului cu identificarea expertului 

b) identificarea surselor financiare 
O. Pisarenco: 

De unde pot fi luați bani pentru realizarea studiului?  
D. Cazacu: 

INJ identifică surse, discutarea cu donatorii, ar fi o soluție.  

O. Pisarenco: 

Se face anual comitetul cu donatorii, însă  nu au fost identificate surse pentru această acțiune.  

C. Bragoi: 

De exemplu ROLISP. 
Erik Svanidze: 

Este o acțiune din planul de activitate,  trebuie de insitat asupra unui concept final și nu a supra unui 
studiu. Trebuie inclus în bugetul pentru anul 2015, este o soluție sau, cealaltă de a identifica donatori.  

D. Cazacu: 

Astfel, putem planifica: 
a) elaborarea unui concept- în prima jumătate de an 

b) redactarea unui proiect de buget pentru august-octombrie 
c) prezentarea proiectului de buget- noiembrie 

Erik Svanidze: 

Cred că ar fi cel mai bine ca proiectul pentru bugetul 2015 să fie deja pregătit în iulie.  
D. Cazacu: 

a) elaborarea unui concept- luna mai; 
b) redactarea unui proiect de buget pentru lunile iunie-septembrie 

Concluzie: 
Votat: pentru 7 
Abțineri-1 

 
Acțiunea 1.3.1 p. 8 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace 

financiare pentru instruirea iniţială  şi continuă  



a) Crearea grupului de lucru din reprezentanți ai Institutului Național al Justiției și ai Ministerului 

Finanțelor- martie 

b) Identificarea specialiștilor care vor elabora criteriile de determinare a resurselor financiare 

necesare- aprilie- mai 

c) Lucru asupra elaborării criteriilor de determinare a resurselor financiare necesare- iunie-

decembrie 

Acțiunea 1.3.2. p.1 Crearea sistemului care să permită determinarea completă  și la timp a 

necesităților de instruire a reprezentanților sectorului justiției 

Elaborarea și aprobarea metodologiilor de determinare a necesităților de instruire a reprezentanților 

profesiilor conexe: martie-decembrie. 

Acțiunea 1.3.2. p.2 Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al 

Justiţiei şi beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire şi a organizării 

seminarelor de instruire 

a) Selectarea companiei IT care va elabora programul on- line de comunicare- martie 

b) Elaborarea programului on- line de comunicare- aprilie-octombrie 

c) Testarea programului on- line de comunicare- octombrie-decembrie 

Acțiunea 1.3.2. p.5 Revizuirea modalităţii de selectare a cadrelor didactice şi a componenţei 

Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului 

Naţional al Justiţiei 

a) Elaborarea Statutului formatorului- martie-aprilie 

b) Desemnarea noii componențe a Consiliului Institutului Național al Justiției-septembrie-octombrie 

c) Revizuirea sistemului de administrare al INJ în conformitate cu modificările operate în Legea 

privind Institutul Național al Justiției- septembrie-decembrie 

Acțiunea 1.3.3. p.1 Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea 

specializării judecătorilor pe cauze specifice  

Studiu efectuat şi recomandări formulate- februarie 

Concluzie : acțiunea este realizată 

 

Acțiunea 1.3.3. p.2 Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor 

pe cauze specific 

Notă: Prin hot. CSM nr. 219/8 din 05.03.2013 au fost desemnați judecătorii penru specializare în 

domeniul examinării cauzelor cu implicarea minorilor  

T. Răducanu: 

Există hotărîrea CSM din 25.02.2014 cu privire la specializarea judecătorilor dintr-o instanță pe cazurile 

de adopție. În planul de activitate al CSM nu este prevăzute astfel de acțiuni, deoarece trebuie mai întîi 

clarificată situația necesității specializărilor, nu există un astfel de concept.  

D. Cazacu: 

Dar se poate planifica pentru luna mai- iunie crearea unui grup de lucru pentru a pune în discuție acest 

subiect. S-a făcut un studiu cu privire la specializare, să existe necesitatea specializărilor.  

D. Chebac: 

Trebuie stabilit conceptual dacă ne trebuie sau nu specializarea instanțelor. Am lichidat instanțele 

economice, ne mai trebuie instanțe specializate sau nu?  



D. Groza: 

S-a făcut un studiu cu privire la specializarea judecătorilor pentru cauzele cu minorii, în cauzele penale, 

un studiu foarte complex. Dacă va fi necesară informație cu privire la cauzele ce țin de minori, IRP  

poate să acorde asistență acest subiect.  

D. Cazacu : 

Pentru luna iunie planificăm crearea grupului de lucru, iulie-decembrie studierea problematicii 

specializării judecătorilor.  

E. Svanidze: 

S-a efectuat un studiu pe acest subiect, ce spune studiul?  

D. Manole: 

Studiul s-a expus asupra faptului lipsei necesității specializării instanțelor de judecată, dar este oportună 

specializarea judecătorilor pe anumite cauze. 

 Se pune la vot obțiunea expusă mai sus: pentru -8 

 

Acțiunea 1.3.3. p. 5 Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe 

administrative  

D. Manole: 

A fost prezentat studiul de către CRJM care a considerat inoportun de a crea instanțe administrative. 

Respectiv studiul este realizat.  

Concluzie : acțiune realizată 

 

Acțiunea 1.3.4. p. 1  Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii 

nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a Legii nr. 544-XIII din 20 

iulie1995 cu privire la statutul judecătorului, în vederea unificării sistemului de accedere la 

profesia de judecător. 

a) Analiza legislației și recomandări formulate- martie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- martie 

c) Definitivarea proiectului după avizare- mai- iunie 

d) Expertizarea proiectului- iunie 

e) Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză- iunie 

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- iulie 

Acțiunea 1.3.4. p.2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă  

a) Operarea modificărilor în Legea privind Institutul Național al Justiției- iulie 

b) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de admitere la examene a persoanelor cu vechime în 

muncă- august-decembrie 

Acțiunea 1.3.5 p. 2. Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al Magistraturii 

necesare pentru evaluarea performanţelor judecătorilor 

Concluzie:Acțiune realizată 

 

 



    B. ACȚIUNI DE REALIZAT ȘI MONITORIZAT  ÎN 2014  

Acțiunea 1.1.3 p. 2 Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti 

responsabil de relaţia cu publicul 

Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţia cu 

publicul-mai- iunie 

Acțiunea 1.1.1. p. 3 Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători  

Planul gradual  de reamplasare a instanţelor judecătoreşti elaborat şi implementat- pe parcursul întregului 

an. 

C.Bragoi: 

Un mecanism clar nu există, de asta este foarte dificil de a spune despre reamplasarea instanțelor. 

Trebuie de exclus ianuarie- februarie, căci déjà au expirat. 

D.Cazacu: 

Cred că ar trebui mai întîi să fie planificată crearea unui grup de lucru, probabil pentru luna mai- iunie. 

 

Acțiunea 1.1.3 p. 4. Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcţionare a 

sistemului judecătoresc 

a) Numărul de broșuri informative: mai-decembrie 

b) Numărul de campanii informative privind modul de funcţionare a sistemului judecătoresc: mai-

decembrie. 

Acțiunea 1.1.4 p. 3. Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanţelor judecătoreşti 

C. Bragoi: 

Există un mecanism, dar nu este aplicat la 100%. Este elaborată o formulă, care este pentru toți: ce 
include datele despre personal, numărul de dosare, plus argumentează necesitatea micșorării sau 

majorării bugetului.  
Aplicarea formulei pentru aprobarea bugetului- august. 

Concluzie: aplicarea formulei de bugetare: iulie-decembrie 2014.  
 
Acțiunea 1.1.5. p. 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  

C. Bragoi: 

CSM a adoptat o hotărîre în 2013 prin care s-a aprobat o schemă tip cu statele de personal. CSM și MJ ar 

trebui să se acupe de realizarea acestei acțiuni. Toate instanțele au o schemă de state de personal, însă 

este dificil de a determina numărul de judecători.  

D.Cazacu: 

Poate este cazul de a crea un grup de lucru, inter- instituțional? 

C.Bragoi: 

Pentru anul acesta este deja tîrziu. Pentru luna septembrie să fie creat grupului de lucru.  

D.Cazacu:  

Pentru luna mai? 

Elaborarea propunerilor de optimizare a schemei de încadrare a personalului instanțelor judecătorești- 

iunie- decembrie. 

Acțiunea 1.1.5.p.5 Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a administratorilor  ai 

instanţelor judecătoreşti 

O. Pisarenco: 



Pentru anul 2014 este planificat pentru septembrie, deoarece sunt doar 7 persoane, astfel nu este posibil 

de a organiza cursuri, trebuie să fie măcar 15 persoane. În plus, persoanele care trebuie instruite și 

activează mai mult timp, trebuie să fie formare continuă și nu inițială.  

a) Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială a administratorilor  ai instanţelor judecătoreşti- 

august-decembrie 

b) Desfăşurarea cursurilor de formare continuă a administratorilor  ai instanţelor judecătoreşti- 

ianuarie-mai 

Acțiunea 1.1.5.p. 6 Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din 

cadrul instanţelor judecătoreşti 

Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti- martie-aprilie 

 

Acțiunea 1.1.6.p. 4 Aplicarea noilor criterii şi proceduri de selectare, promovare şi transfer al 

judecătorilor- pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.1.6.p. 6 Elaborarea proiectului de  modificare a Constituţiei în partea ce ţine de 

termenul iniţial de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie  

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului- februarie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică-martie 

c) Definitivarea proiectului după avizare- aptilie-mai 

d) Expertizarea proiectului- iunie 

e) Definitivarea proiectului după expertiză- iulie –august 

f) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia- septembrie-octombrie 

g) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- noiembrie-decembrie 

 

Acțiunea 1.1.7.p. 3 Implementarea noii proceduri de selectare şi numire a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti-acțiune continuă pe parcursul întregului an 

Acțiunea 1.1.9.p. 4 Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare 

implementării modificărilor operate în Constituţie  

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului- octombrie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- noiembrie 

Acțiunea 1.1.11.p. 1 Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efectivă a poliţiei 

judecătoreşti 

a) Echipament necesar procurat și instalat- august-decembrie 

b) Majorarea statelor de personal- august-decembrie 

Acțiunea 1.1.11.p.2 Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului- ianuarie-martie; 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- aprilie-mai; 

c) Definitivarea proiectului după avizare- iunie- iulie; 

d) Expertizarea proiectului- august; 

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia- septembrie-octombrie; 

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului-noiembrie-decembrie. 

 



Acțiunea 1.1.12.p.4- Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în 

vederea construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti 

a) Publicarea anunțului pentru desfășurarea concursului pentru construcția renovarea judecătoriilor 

Buiucani și Rîșcani- martie 

b) Desfășurarea concursului- aprilie-mai 

c) Încheierea contractului cu compania selectată-iunie 

C. Bragoi: 

a) Publicarea anunțului pentru desfășurarea concursului pentru construcția renovarea judecătoriilor 

Buiucani și Rîșcani- aprilie-mai 

b) Desfășurarea concursului- mai- iunie 

c) Încheierea contractului cu compania selectată-iunie 

 

 

 Acțiunea 1.1.12.p.5. Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  

judecătoreşti 

 Proiecte de construcţie/renovare elaborate- ianuarie –octombrie 

 

Acțiunea 1.1.12.p.6. Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti- lunile ianuarie –octombrie 

 

Acțiunea 1.1.12.p.7. Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti- lunile iulie-decembrie 

 

Acțiunea 1.1.12.p.8. Elaborarea proiectului  Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al 

proiectului 

 

Acțiunea 1.1.12.p. 9. Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea şi utilizarea  adecvată a acestuia- acțiune realizată  

 

Acțiunea 1.1.12.p. 10. Monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor 

instanţelor judecătoreşti- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

 

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

finisare  şi recepţie finală a lucrărilor- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.2.1.p. 3. Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii 

Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor  subordonate  

a) Mecanism de monitorizare instituit cu suportul organizaţiilor neguvernamentale- ianuarie-iunie 

b) Monitorizare desfăşurată- iulie-noiembrie 

c) Rapoarte de monitorizare întocmite şi publicate pe pagina web  a Consiliului Superior al 

Magistraturii- noiembrie-decembrie 

 

Acțiunea 1.2.2.p. 5. Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.2.2.p. 6. Identificarea necesităților de echipament necesar pentru înregistrarea 

ședințelor de judecată- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

a) Identificarea necesităților de echipament necesar pentru înregistrarea ședințelor de judecată- 



acțiune continuă pe parcursul întregului an 

b) Colectarea și generalizarea datelor privind numărul ședințelor înregistrare  audio/video- acțiune 

continuă pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.2.2.p. 7. Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  

a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video  

a) Elaborarea studiului- ianuarie-august 

b) După caz, elaborarea proiectului de act normativ- septembrie-decembrie 

C. Bragoi: 

Trebuie început din aprilie.  

Acțiunea 1.2.2.p. 9. Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a 

judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale- acțiune continuă pe parcursul 

întregului an 

 

Acțiunea 1.2.2.p. 10. Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a 

Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului contravenţional nr. 218-

XVI din 24 octombrie 2008 în vederea asigurării gestionării electronice a dosarelor (întocmirea 

tuturor actelor procesuale în format electronic; citarea părţilo r şi comunicarea cu părţile  prin 

telefax, poşta electronică etc.) 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului- ianuarie-martie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică- aprilie-mai 

c) Definitivarea proiectului după avizare- iunie- iulie 

d) Expertizarea proiectului-august-septembrie 

e) Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză-octombrie-noiembrie 

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului-decembrie 

D.Cucer: 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului- ianuarie-aprilie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică-mai 

Acțiunea 1.2.3.p. 3. Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării sistemului  

judecătoresc din perspectiva transparenţei şi a eficienţei- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.2.3.p. 3. Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea 

dosarelor şi regulile de amânare a examinării cauzelor- acțiune continuă pe parcursul întregului an 

 

Acțiunea 1.2.4.p. 2. Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 789-XIII  din 26 martie 1996 

cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 

2003 și a Codului de procedură civilă nr. 225 -XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa 

Curţii Supreme de Justiţie 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului: ianuarie- februarie 

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică-martie 

c) Definitivarea proiectului după avizare-aprilie 

d) Expertizarea proiectului-mai 

e) Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză- iunie 



f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului- iulie 

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

instanţelor judecătoreşti 

a)Paginile web optimizate -acțiune continuă pe parcursul întregului an 

b)Crearea portalului unic- iulie-decembrie 

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

căilor de atac-  

a) Monitorizarea paginilor web- ianuarie-septembrie 

b) Raport întocmit- septembrie-decembrie 2014 

Acțiunea 1.2.6.p.5 Monitorizarea implementării modificărilor şi a modului de exercitare a funcţiei 

de judecător de instrucţie  

a) Monitorizarea - ianuarie-septembrie 

b) Rapoarte întocmite- septembrie-decembrie 2014 

Acțiunea 1.3.1.p. 7 Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea 

asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului 

justiţiei 

a) Elaborarea devizului de cheltuieli pentru finisarea reconstrucției sediului INJ.- martie-mai 

b) Reexpertizarea proiectului pentru construcția blocului hotelier - martie-mai 

c) Modificarea bugetului INJ și alocarea de mijloace financiare pentru: iunie- iulie 

- finisarea reconstrucției sediului;  

- demolarea anexelor din curte; 

- construcția blocului hotelier. 

d) Desfășurarea procedurii de achiziții publice-august-septembrie 

e) Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei-octombrie-decembrie 

f) Demolarea anexelor din curte și construcția fundamentului hotelului-octombrie-decembrie 

 Acțiunea 1.3.2.p. 3 Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al 

Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de 

instruire continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al 

sectorului justiţiei, numărul temelor studiate, precum şi alte date ce ţin de activitatea de instruire  

a) Selectarea companiei IT care va elabora baza de date- ianuarie-martie 

b) Elaborarea bazei de date- aprilie-octombrie 

c) Testarea bazei de date- august-decembrie 

Acțiunea 1.3.2.p. 7 Crearea mecanismului de instruire continuă la distanţă  

a) Crearea unui curs pilot de instruire la distanță- ianuarie-martie 

b) Elaborarea Regulamentului de elaborare a cursurilor instruire la distanță, precum și a altor 

materiale necesare- ianuarie-iunie 

c) Crearea a cel puțin 2 cursuri de instruire la distanță-iulie-decembrie 

Acțiunea 1.3.3.p. 4. Elaborarea  programelor  de instruire ale  Institutului Naţional al Justiţiei şi 



organizarea cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice  

a) Elaborarea  programelor  de instruire (agendelor desfășurate) ale  Institutului Naţional al Justiţiei- 

acțiune continuă pe parcursul întregului an 

b) Organizarea cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice- acțiune continuă pe 

parcursul întregului an 

Acțiunea 1.3.4.p. 3 Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător 

a) Operarea modificărilor în Legea privind Institutul Național al Justiției- iulie 

b) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de admitere la examene a persoanelor cu vechime în 

muncă-iulie-decembrie 

 

Acțiunea 1.3.4.p. 5 Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice  

a) Monitorizare efectuată- ianuarie –iunie 

b) Raport-iunie 

 

Acțiunea 1.3.2.p. 8 Desfăşurarea instruirii la distanţă  

a) Testarea primului curs de instruire la distanță- martie- iunie 

b) Instruirea la distanță a primului grup- iulie-decembrie 

 

Acțiunea 1.3.5.p. 4 Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti 

conform orarului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii- acțiune continuă 

 

Acțiunea 1.3.5.p. 5 Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a 

performanţei  judecătorilor- acțiune continuă  

 

Acțiunea 1.3.6.p. 2 Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rândul justiţiabililor 

(feedback)- 

a) Sondaje de opinii desfăşurate  - ianuarie-martie, mai- iulie, septembrie-noiembrie 

b) Raport-aprilie, august, decembrie 

Acțiunea 1.3.8.p. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte  legislative, inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi a Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară  a judecătorilor- acțiune 

realizată 

Acțiunea 1.3.10.p. 2 Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele judecătoreşti- acțiune 

realizată 

 

Acțiunea 1.3.10.p. 4 Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a  asistenţilor  

judiciari 

a) Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială a  asistenţilor  judiciari- iulie-decembrie 

b) Desfăşurarea cursurilor de instruire continuă a  asistenţilor  judiciari-aprilie- iunie 

 

Acțiunea 1.3.10.p. 6 Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei-  

nu poate fi realizată în  2014  

 

 

 



 

Subiectul II Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

Domnica Manole: 

Se pune la vot aprobarea Planului de Activitate 2014 
 

Concluzie: Votat unanim 

 

Subiectul III. Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare şi 

monitorizare a Pilonului I și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali.  

 

D. Cazacu: 

Se propune ca următoarea ședință să fie planificată pentru luna aprilie  

Domnica Manole: 

Ședința se declară închisă.  

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

- stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data:9 aprilie,  ora 15:00 
- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

- Subiecte de discutat: acțiuni care încep a fi realizate în 2014  

 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I ; 
- Agenda ședinței; 

-  Planul de activitate pentru 2014 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Vicepreședintele și Secretarul 
Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 
                  Vicepreședinte                                                                   Secretar 

 
 
       

      ___________________________                                            ______________________ 
 

           Domnica MANOLE                                                                Doina CAZACU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I  

N
r
. 

 

Nume /Prenume  Instituția reprezentată  

 

A

. 

Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Tatiana Răducanu Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Constantin Bragoi  Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție  

5 Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Dumitru Chebac  Uniunea Avocaților 

7 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

8 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel)  

B

. 

Membrii observatori  

C
. 

Membrii invitați  

 Ion Graur Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 
domeniul justiției” 

 Ioana Cornescu Expert internațional 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E

. 

Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică  

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție  

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești)  

 Adrian Grigorev  Centrul de Telecomunicații Speciale  

 Nadejda Hripievschi Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 

 


