
 

Data: 17 decembrie 2014 

Ședința nr. : 9 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: Victor Micu, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

14:00-15:30 Rundă de discuții cu privire la Planul de activitate pentru Pilonul I, anul 

2015 

(anexă) 
 

15:30-15:45 Rundă de discuții cu privire la acțiunile:  

1.1.1.p.3 ( Consiliul Superior al Magistraturii) 

1.2.2.p.10 (Ministerul Justiţiei) 

15:45-16:00 Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

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

precum și a invitaților adiționali 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului: 9 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. Rundă de discuții cu privire la Planul de activitate pentru Pilonul I, anul 2015 

 

Victor Micu: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

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

 

Secretariat: 

SUBIECTUL II. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind 

Pilonul I, 2015. 

Secretariat: 

Planul de activitate urmează a fi elaborat și prezentat pentru ședința din decembrie 2014, avînd 

în vedere necesitatea realizării acțiunilor și în primele luni ale anului. Astfel, către grupurile de 

lucru vor fi expediate draft-urile la planurile de activitate, care urmează a fi completate, cu 

indicarea inclusiv a sub-acțiunilor și a perioadelor concrete în care acestea își planifică să le 

realizeze. 

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru  

Include informația privind activitatea grupului de lucru - ședințele lunare, data întocmiri 

raportului semestrial și celui anual, aprobarea planului de activitate, identificarea acțiunilor 

prioritare pentru asistență externă. 

 

SECȚIUNEA II: Planul de implementare al Strategiei și Planului de Acțiuni pentru Pilonul 

I / anul 2014- Acțiuni scadente (2011-2014) 

 

 
  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 ” 

 



 

Planul de activitate Secțiunea II cuprinde acțiunile scadente, nerealizate sau realizate parțial care 

urmează a fi realizate în anul 2015. 

 

Acț. 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. 

Diana Cucer: 

Studiul care a fost realizat de către CRJM nu cuprinde date despre costuri sau nu acoperă partea 

financiară, astfel nu poate fi realizat proiectul de lege, care este următoarea acțiune, potrivit 

Strategiei. 

Concluzie: 

Înaintarea unui demers către Ministerul Justiției cu privire la identificarea necesității continuării 

realizării acțiunii. 

Acțiunile au fost planificate pe etape, cu indicarea sub-acțiunilor ce se cuprind în anexă. (Anexa 

nr. 2.) 

 

B. ACȚIUNI DE REALIZAT ȘI MONITORIZAT  ÎN 2015 

Subsecțiunea B din Secțiunea II, cuprinde acțiuni cu caracter continuu, acțiuni cu termen mai 

mare de implementare, precum și acțiuni care demarează în 2015. Instituțiile și-au planificat 

activități în 2015 ( Anexa nr. 3) 

 

SUBIECTUL III. Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

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

invitaților adiționali. 

Pentru ședința din ianuarie 2015 se va discuta  și aproba Planul de activitate pentru Pilonul I și 

Raportul anual pentru 2015. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

-  acț. 1.1.1p.1 Înaintarea unui demers către Ministerul Justiției cu privire la identificarea 

necesității continuării realizării acțiunii. 

- de a exclude acț. 1.1.3p.3 din Planul de activitate pentru 2015; 

-  acțiuni care urmează a fi planificate (indicată perioada de realizare) în ședința din ianuarie 

2015: 

a) Acț. 1.2.6 punct. 5 

b) Acț. 1.2.2. p. 4  

c) Act. 1.3.6p. 2  

 - includerea în agenda din ianuarie 2015 a subiectului: discutarea și aprobarea Planului de 

activitate al Pilonului I pentru 2015. 

- includerea subiectului: discutarea și aprobarea Raportului anual pentru 2014 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: ianuarie 2015,  

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

 

V. Anexe  

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

 

VI. Formula de final  



Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și 

Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

               Președinte                                                                               Secretar 
                  

 

 

      ___________________________                                            ______________________ 

 

                  Victor MICU                                                                             Doina CAZACU 

 

 

 

Abrevieri:  

 

INJ- Institutul Național al Justiției 

MJ-Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI-Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 

 

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

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Victor MICU 

Clim Irina 

Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Diana Balan Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Oleg Mancevschi Uniunea Avocaților 

7 Ilie Chirtoacă Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8. Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

9. Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

 Adrian Balaban 

Elena Caraja 

MAI 

DAMEP; MAI 



C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 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) 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

   

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 Daniela Șorohmetov Ministerul Justiței 

 Natalia Cristian Ministerul Justiței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă nr. 2  

Nr. Acțiune / Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

              

                

1.1.1 

punct. 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 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul Superior 

al Magistraturii  

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

Trimestrul I-IV 2013 

            

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat      x x      

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

MJ Proiect remis spre avizare        x     

c) Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat         x    

d) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate          x   

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat          x   

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului           x  



Act. 

1.1.2.p.1 

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 a altor 

acte legislative 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Proiect de lege elaborat și 

remis spre examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul I-IV 2013 

 

            

a) Identificarea expertului   x x           

b) Elaborarea studiului     x x x        

c) Prezentarea         x       

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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Ministerul 

Finanţelor 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Trimestrul III-IV 2012 

            

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat       x x     

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

MJ Proiect remis spre avizare         x    

c) Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat          x   

d) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate           x  

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat           x  



f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului            x 

1.1.4 p. 2  

 

Elaborarea proiectului de modificare a Legii 

nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, precum și a altor proiecte de acte 

normative relevante 

relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, 

consecvent și durabil de finanțare a sistemului 

judecătoresc 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

instanțele 

judecătorești 

Indicatori: Elaborarea  

Poiectului de modificare a 

Legii nr. 514-XIII din 6 

iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească 

precum și a altor proiecte 

de acte normative 

relevante 

 

Trimestrul I-II 2013 

            

a) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate x            

b) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat  x           

c) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului   x          

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 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Indicatori: Studiu efectuat 

și recomandări formulate. 

Trimestrul I-IV 2013 

            

a) studierea  legislatiei  si  practicii nationale si 

internationale privind criteriile de selectare a 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție 

  x            

b) elaborarea  versiunii  initiale  a studiului    x x          



c) consultarea publica      x         

d) definitivarea studiului       x        

e) prezentarea studiului        x       

 

Act. 1.1.6. 

punct. 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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Indicatori: 

Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Curţii Constitu-ţionale 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

            

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat x x           

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

MJ Proiect remis spre avizare   x          

c) Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat    x         

d) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate     x        

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat     x        

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului      x       

1.1.9. p. 3 

 

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 

Ministerul 

Justiției 

 

Indicatori: Proiect de lege 

remis pre  examinare 

Curții Constituționale 

Trimestrul III-IV 2013 

            

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat x x           



b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

MJ Proiect remis spre avizare   x          

c) Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat    x         

d) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate     x        

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat     x        

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului      x       

Act. 1.1.9 

punct. 4 

Elaborarea proiectului de  modificare a actelor 

legislative necesare implementării modificărilor 

operate în Constituţie 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

            

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat       x x     

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

MJ Proiect remis spre avizare         x    

c) Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat          x   

d) Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertize realizate           x  

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat           x  

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis Guvernului            x 

Act. 1.1.11 

punct. 1  

Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea 

efectivă a poliţiei judecătoreşti 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. Structură separată în 

cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne creată 

şi funcţională 

            



 

Ministerul 

Justiției 

2. Echipamentul necesar 

procurat şi instalat 

 

Trimestrul I 2013-  

II 2014 

 

                

Act. 1.1.11 

punct 2 

Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 

privind transferul poliţiei judecătoreşti în 

subordinea Ministerului Justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Cancelaria de Stat 

 

Indicatori: 

Proiectul de hotărîre a 

Guvernului, elaborat şi 

aprobat 

Termenul de 

realizare:Trimestrul  III-IV 

2014 

            

a) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

MJ Proiect definitivat x            

b) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului 

 

MJ Proiect remis Guvernului  x           

Act. 

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. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

Iindicatori: Mecanismele 

de izolare a inculpaţilor 

dezinstalate. 

Trimestrul I 2012   - 

            



judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei 

IV 2013 

a) Mecanism de izolare a inculpaților dezinstalate   x x x          

Act. 1.1.12 

punct. 4   

Organizarea concursurilor pentru selectarea 

instituţiilor de proiectare în vederea 

construcţiei/renovării sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Ministerul 

Justiţiei, 

Instanțele 

judecărești 

(de inclus) 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionaleşi 

Construcţiilor 

DAJ 

Numărul de concursuri 

organizate şi instituţii de 

proiectare selectate 

 

Trimestrul III 2013- II 

2014 

            

a) DAJ va efectua monitorizarea acestui proces, prin 

interpelari semestriale catre instante 

 semestrial      x      x 

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 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Centrul de 

Telecomunicații 

Speciale. 

 

 

Indicatori:. Sistemul de 

distribuire aleatorie a 

dosarelor perfecţionat şi 

implementat; 

2. Sistemul de constituire a 

completelor de judecată şi 

de desemnare a 

preşedinţilor acestora creat 

şi implementat; 

3. Mecanismul tehnic de 

verificare creat; 

            



procesului de gestionare electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia 

datelor cu caracter personal 

 

DAJ 4. Modulul de protecţie a 

datelor cu caracter 

personal inclus; 

5. Alte programe create şi 

implementate, după caz. 

Trimestrul I 2012- 

I 2013 

                

Act. 1.2.2 

punct.7 

Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea 

întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei 

şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi 

înregistrările audio/video 

Ministerul 

Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

 

DAJ 

Indicatori: 

1.Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

2. După caz,  proiect de act 

normativ elaborat  și remis 

spre examinare Guvernului 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

            

a) Identificarea expertului 

 

  x x x          

b) Realizarea studiului 

 

     x x x x      

c) Prezentarea publică a studului 

 

         x     



Act. 1.2.3 

punct. 3  

Desfăşurarea procesului de monitorizare a 

funcţionării sistemului  judecătoresc din perspectiva 

transparenţei şi a eficienţei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerul 

Justiţiei 

1. Metodologia de 

monitorizare, elaborată 

2. Grupuri de lucru mixte 

pentru efectuarea 

monitorizării, create 

3. Monitorizare efectuată 

4. Raport de monitorizare 

întocmit şi recomandări 

formulate 

5. Raport de monitorizare 

diseminat 

 

Trimestrul I 2013 – 

IV 2014 

            

a) Identificarea experților 

 

  x x           

b) Efectuarea monitorizării 

 

    x x x x       

c) Întocmirae raportului de monitorizare 

 

        x x x x   

d) Prezentarea publică a raportului 

 

            x  



1.2.3. p. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor 

procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea 

metodologiei de control  al  aplicării acestora 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiţie 

Indicatori: 1. Standarde şi 

metodologie elaborate 

2. Hotărârea plenului 

Curţii Supreme de Justiţie 

referitoare la durata actelor 

procesuale în cursul 

examinării cauzei, adoptată 

3. Numărul de controale 

efectuate de inspecţia 

judiciară 

4. Numărul de rapoarte 

întocmite 

 

Trimestrul I-IV 2012 

            

a) Identificarea experților   x x x x         

b) Elaborarea standardelor și a metodologiei       x x x x x    

c) Metodologie și standarde aprobate            x x x 

Act. 1.2.6 

punct. 5  

Monitorizarea implementării modificărilor şi a 

modului de exercitare a funcţiei de judecător de 

instrucţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1. Monitorizare efectuată 

2. Rapoarte de 

monitorizare întocmite şi  

Distribuite 

Trimestrul I 2013- 

IV 2014 

            

                



1.3.1. p. 3  

 

Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

normativ intern al INJ în conformitate cu 

modificările legislației 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Indicatori:Cadrul normativ 

intern modificat 

Trimestrul I,II 2013 

            

a) Adoptarea modificării Legii privind INJ de către 

Parlament și publicarea în Monitorul Oficial 

  x x           

b) Crearea grupului de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al 

INJ în conformitate cu modificările legislației 

    x          

c) Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

normativ intern al INJ în conformitate cu modificările 

legislației 

     x x x x x x x x x 

1.3.1. p. 4  

 

Crearea unui centru de informații juridice accesibil 

pentru judecători, procurori și reprezentanți altor 

profesii juridice 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Indicatori: Centru creat și 

funcțional. 

Trimestrul I-IV 2013 

            

a) Intrarea în vigoare a Hotărîrii Consiliului INJ nr.7/1 

din 20.06.2014 cu privire la modificarea statului de 

personal al INJ începînd cu 1 ianuarie 2015. 

  x            

b) Completarea statelor de personal ale Centrului.   x x           

c) Elaborarea Regulamentului de activitate a Centrului și 

a Planului de activități 

    x x         

d) Elaborarea Planului finanicar      x x        

e) Realizarea activităților incluse în plan       x x x x x x x x 

 

Act. 1.3.1 

Monitorizarea implementării reformei Institutului 

Naţional al Justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul Superior 

Indicatori: 

Monitorizare efectuată 

2. Raport de monitorizare 

            



punct. 6 al Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

întocmit şi  difuzat 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

a) Intocmirea listei actelor normative care vor fi 

monitorizate 

 

            x  

b) Intocmirea proiectului Hotărîrii de Guvern a listei 

actelor care vor fi monitorizare 

 

             x 

1.3.1. p. 8  

 

Stabilirea unor criterii obiective de determinare a 

necesarului de mijloace financiare pentru instruirea 

iniţială  şi continuă 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

Indicatori 1. Criterii 

stabilite; 

2. Bugetul Institutului 

Naţional al Justiţiei 

revizuit în conformitate cu 

necesităţile  sale reale. 

Trimestrul II 2013 

            

a) Identificarea finanțatorilor     x          

b) Identificarea expertului      x         

c) Elaborarea criteriilor de către expert       x x x      

d) Avizarea criteriilor de către Ministerul Finanțelor          x     

Act. 1.3.2 Crearea unui program online de comunicare între 

Institutul Naţional al Justiţiei şi beneficiarii 

Institutul 

Naţional al 

Indicatori:             



p. 2 

 

instruirii în vederea identificării domeniilor de 

instruire şi a organizării seminarelor de instruire 

Justiţiei 

 

1. Program online creat 

2. Planul de instruire în 

funcţie de solicitări, 

elaborat şi aprobat 

 

Trimestrul III-IV 2013 

a) Definitivarea programului   x x           

b) Testarea programului   x x x x         

c) Lansarea programului       x x       

Act. 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 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Bază de date creată şi 

funcțională 

 

Trimestrul III 2013- II 

2014 

            

a) Definitivarea programului   x x           

b) Testarea programului   x x x x         

c) Lansarea programului       x x       

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 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul Superior 

Indicatori: 1. Modalităţi de 

selectare a cadrelor 

didactice elaborate 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

            



al Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

şi remis spre examinare 

Guvernului 

3. Componenţa Consiliului 

Institutului Naţional al 

Justiţiei, stabilită 

4. Noul sistem de 

administrare elaborat şi 

aplicat 

 

Trimestrul I- IV  2012 

a) Adoptarea modificării Legii privind INJ de către 

Parlament și publicarea în Monitorul Oficial 

  x x           

b) Implementarea noului sistem de administrare     x x x x       

1.3.3. p. 2 

 

Elaborarea și aprobarea actelor normative privind 

specializarea judecătorilor pe cauze specifice 

Notă: Prin hot. CSM nr. 219/8 din 05.03.2013 au fost 

desemnați judecătorii penru specializare în domeniul 

examinării cauzelor cu implicarea minorilor 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Indicatori:Actele 

normative ale Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

elaborate și aprobate. 

Trimestrul I- II  2013 

            

a) Studiereaproblematiciispecializăriijudecătorilorpe 

cause  specifice 

  x x x x         

b) Ebaborareapropunerilorprivind specializarea 

judecătorilor 

      x x x x     

c) Elaborareașiaprobareactelor normative ale CSM 

privind specializarea judecătorilor 

          x x x x 

Act. 1.3.5 Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din 

instanţele judecătoreşti conform orarului aprobat 

Consiliul 

Superior al 

1. Orarul aprobat 

2. Numărul de judecători 

            



punct. 4  de Consiliul Superior al Magistraturii Magistraturii evaluaţi 

Trimestrul I 2013 –  

IV 2014 

 

a) Desfășurarea ședințelor Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor privind evaluarea 

ordinară a judecătorilor 

  x x x x         

Act. 1.3.5 

punct. 5 

Monitorizarea implementării prevederilor 

referitoare la evaluarea periodică a performanţei  

judecătorilor 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Indicatori: 

1. Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare 

întocmit şi distribuit 

Termenul de realizare? 

Trimestrul II-IV 2014 

            

a) Desfășurareamonitorizării 

 

 

  x x x x x x       

b) Elaborarearaportului de monitorizare 

 

        x x x    

c) Prezentareapublică a raportului 

 

           x   

Act. 1.3.6 Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în 

rândul justiţiabililor (feedback) 

Ministerul 

Justiţiei,Consiliul 

Superior al 

1. Sondaje de opinii 

desfăşurate 

            



punct. 2 * Magistraturii 

 

DAJ 

2. Rezultatele sondajelor 

sintetizate şi publicate 

Trimestrul I- 2013- IV 

2014 

 Se va prezenta in decembrie 2014               

 

 

 

Anexa nr. 3 

Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția 

responsabilă 

Indicatori privind 

implementarea 

acțiunii 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Direcţia strategică 1.1. Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc 

 

            

Act. 

1.1.1 p. 3 

Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi 

optimizarea numărului de judecători 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

DAJ 

1. Planul gradual  de 

reamplasare a 

instanţelor 

judecătoreşti elaborat 

şi implementat 

2. Numărul de 

instanţe 

judecătoreşti 

reorganizate 

3. Numărul de 

             



judecători optimizat 

 

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul I 2014-

IV 2016 

a) Intocmirea planului de reamplasare 

 

             x x 

Act. 

1.1.3 

punct. 2  

Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului 

instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţia cu 

publicul 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

Indicatori:1. Plan de 

studiu elaborat 

2. Grafic de 

instruire elaborat 

3. Numărul de 

cursuri desfăşurate 

4. Numărul de 

persoane instruite 

 

Trimestrul II  2012 

- IV 2016 

 

             

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei      x          

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x        

c) Desfășurarea cursurilor         x x      



Act. 

1.1.3 

punct. 4  

Organizarea campaniilor de informare privind 

modul de funcţionare a sistemului judecătoresc 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerul 

Justiţiei 

Indicatori: 

1. Broşuri 

informative despre 

activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

difuzate 

2. Numărul de 

campanii 

informative privind 

activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

desfăşurate în mass-

media 

 

Trimestrul I  2012  

- 

IV 2016 

USAID             

a) Elaborarea broșurilor informative 

 

               

b) Desfășurarea companiilor de informare 

 

               

Act. 

1.1.4 

punct. 3 

Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul 

instanţelor judecătoreşti 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerul 

1. Mecanism 

obiectiv de 

constituire a 

bugetului 

instanţelor 

             



Justiţiei, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Finanţelor, 

instanţele 

judecătoreşti 

judecătoreşti, 

instituit  şi aplicat 

2. Criterii obiective 

şi transparente de 

elaborare a 

bugetelor, stabilite 

şi aplicate 

 

Trimestrul III 2013-

IV 2016 

 

a.  

CSM 

Aplicarea formulei pentru elaborarea și aprobarea 

bugetului 

  x x x x x x x x x x x x x 

Act. 

1.1.5 

punct. 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 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Cancelaria de 

Stat 

Schema de 

încadrare a 

personalului 

optimizată conform 

legii 

Trimestrul II 2012    -

IV  2016 

USAID             

 

a. 

Aprobarea statului de personal al instanțelor 

judecătorești în baza propunerilor de optimizare a 

schemei de încadrare 

   x x x          



CSM   

b. 

CSM 

Elaborarea propunerilor de optimizare a schemei de 

încadrare pentru anul viitor 

            x x x 

Act. 

1.1.5. 

punct. 5  

Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi 

continuă a administratorilor  ai instanţelor 

judecătoreşti 

Institutul 

Naţional al    

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

1. Graficul de 

instruire elaborat 

2. Numărul  

cursurilor de 

formare iniţială  

şi continuă desfă-

şurate 

3. Numărul de 

administratori ai 

instanţelor judecă-

toreşti instruiţi 

 

Trimestrul I 2013-

IV  2016 

   x x x x x      

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

 

     x          

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x        

c) Desfășurarea cursurilor 

 

        x x      

Act. Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi Institutul Numărul de  cursuri USAID             



1.1.5 

punct. 6  

executarea bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul  

Finanţelor, 

Ministerul 

Justiţiei 

organizate 

 

Trimestrul II 2012- 

IV 2016 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei      x          

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x        

c) Desfășurarea cursurilor 

 

        x x      

Acț. 

1.1.10.p.

1 

Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale 

în domeniul reglementării modului de funcţionare şi 

organizare a sistemului judecătoresc, în scopul 

elaborării unei legi unice  

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii  

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate  

Trimestrul I-IV 

2015 

 

             

a) Identificarea expertului   x x            

b) Elaborarea studiului     x x x         

c) Prezentarea         x        

Act. 

1.1.12 

punct. 5  

Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a 

sediilor instanţelor  judecătoreşti 

Instanţele 

judecătoreşti 

 

DAJ 

Proiecte de 

construcţie/ 

renovare elaborate 

 

Trimestrul III 2013- 

             



CSM IV 2016 

a) interpelarea instanțelor judecărești 

 

   x x x x x  x x  x x  

b) Generalizarea informației 

 

        x      x 

Act. 

1.1.12 

punct. 6 

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru 

construcţia/renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Ministerul 

Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

DAJ 

 

Devize de cheltuieli 

elaborate 

Trimestrul III 2013- 

IV 2016 

             

a) interpelarea instanțelor judecărești 

 

   x x x x x  x x  x x  

b) Generalizarea informației 

 

        x      x 

Act. 

1.1.12 

punct. 7 

Construcţia/renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Instanţele 

judecătoreşti 

DAJ 

 

Numărul de instanţe 

construite/ renovate 

 

Trimestrul III 2013- 

IV 2016 

             



a) interpelarea instanțelor judecărești 

 

   x x x x x  x x  x x  

b) Generalizarea informației 

 

        x      x 

Act. 

1.1.12 

punct. 9 

Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al 

Magistraturii şi alocarea de resurse financiare 

pentru renovarea şi utilizarea  adecvată a acestuia 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Cancelaria de 

Stat 

 

1. Sediu alocat 

2. Proiect de 

renovare elaborat 

3. Sediu renovat 

4. Utilaj şi 

echipament 

procurat 

 

Trimestrul III 2013- 

IV 2016 

             

a) Identificarea necesităților 

 

  x x            

b) Elaborarea planului de renovare 

 

  x x x x x         

c) Procurarea utilajului și a echipamentului 

 

  x x x x x x x x x x x x x 

Act. 

1.1.12 

Monitorizarea calităţii lucrărilor de 

construcţie/renovare a sediilor instanţelor 

Instanţele 

judecătoreşti, 

Inspecţia de 

Numărul de 

expertize efectuate 

             



punct. 

10 

judecătoreşti Stat în 

Construcţii 

DAJ 

 

Trimestrul III 2013- 

IV 2016 

a)DAJ Colectarea informației 

 

   x x x x x  x x x x x  

b) Prezentarea informației         x      x 

Act. 

1.1.12 

punct. 

11 

Monitorizarea dării în exploatare a sediilor 

construite/renovate la etapa de finisare  şi recepţie 

finală a lucrărilor 

Instanţele 

judecătoreşti, 

Inspecţia de 

Stat în 

Construcţii 

 

DAJ 

 

Numărul de 

expertize efectuate 

 

Trimestrul III 2013- 

IV 2016 

             

a) DAJ Colectarea informației 

 

   x x x x x  x x x x x  

b) Prezentarea informației 

 

        x      x 

Direcţia strategică 1.2.  Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc 

 
            

Act. 

1.2.1 

punct

. 3  

Monitorizarea implementării prevederilor privind 

transparenţa activităţii Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a instituţiilor  subordonate 

Ministerul 

Justiţiei 

1. Mecanism de 

monitorizare 

instituit cu suportul 

organizaţiilor 

             



neguvernamentale 

2. Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

publicate pe pagina 

web  a Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

Trimestrul I 2013- 

IV 2016 

a) Mecanism de monitorizare instituit cu suportul 

organizaţiilor neguvernamentale 

 

   x x x x x        

b) Monitorizare desfăşurată 

 

        x x x x x x  

c) Rapoarte de monitorizare întocmite şi publicate pe pagina 

web  a Consiliului Superior al Magistraturii 

 

             x x 

Act. 

1.2.2 

punct

. 5 

Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul 

tehnic necesar aplicării Programului integrat de 

gestionare a dosarelor 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Centrul de 

Telecomunicaţ

Numărul de instanţe 

judecătoreşti care 

beneficiază de 

suport tehnic pentru 

utilizarea 

Programului 

integrat de 

gestionare a 

             



ii Speciale 

 

DAJ 

dosarelor 

 

Trimestrul II 2013- 

IV 2016 

 

a) Acordarea suportului tehnic 

 

   x x x x x x x x x x x x 

b) Achiziționarea serviciilor de întreținere tehnică a 

programului. Pentru anul 2016 

              x 

Act. 

1.2.2 

punct

. 6 

Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar 

înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

DAJ 

1. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Echipamentul 

necesar înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de 

judecată instalat 

3. Numărul  

şedințelor de 

judecată înregistrate 

audio/video 

4. Numărul  de 

controale efectuate 

la fiecare instanţă 

judecătorească şi 

numărul de rapoarte 

întocmite de către 

USAID 

doar 

echipament 

audio 

            



inspecţia judiciară 

Trimestrul 

I 2012- IV 2016 

a) elaborarea solicitărilor  în vederea identificării 

necesităților de dotare cu echipament. 

   x x x x x x x x x x x x 

b) Asigurarea desfăşurării  cursurilor  de  instruire  a  

personalului judecătoresc  şi  a  judecătorilor  în  

domeniul  utilizării tehnologiilor informaționale 

   x x x x x x x x x x x x 

Act. 

1.2.2 

punct

. 9  

Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului 

judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

1. Numărul  

de cursuri  

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

 

Trimestrul I 2012- 

IV  2016 

             

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

 

     x          

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x        

c) Desfășurarea cursurilor 

 

        x x x x x x x 



Act. 

1.2.3 

punct

. 6 

Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor 

privind gestionarea dosarelor şi regulile de amânare a 

examinării cauzelor 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii

, Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

1. Graficul  

cursurilor  

de instruire elaborat 

şi aprobat 

2. Numărul  

de cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul   

de judecători 

instruiţi 

 

Trimestrul I 2013- 

IV 2016 

USAID             

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

 

     x     x     

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x    x x   

c) Desfășurarea cursurilor 

 

       x     x   

 

Act. 

1.2.4 

punct

Implementarea recomandărilor privind optimizarea 

paginilor web ale instanţelor judecătoreşti 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

1. Paginile web 

optimizate 

2. Crearea 

portalului unic, 

             



. 4  Magistraturii, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

DAJ 

după caz 

Trimestru  I 2013-

IV 2016 

 Dezvoltarea și menținerea portalului instanțelor naționale 

de judecată. 

a) Uniformizarea informației privind programul de 

activitate, informații utile, taxa de stat, etc.  

   x x x x x x x x x x x x 

Act. 

1.2.5 

punct

. 2  

Monitorizarea implementării modificărilor legislative 

privind exercitarea căilor de atac 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

1. Monitorizare 

efectuată 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite 

 

 

Trimestrul III 2012- 

IV 2016 

             

a) Elaborarea raportului de monitorizare pentru 2014    x x x          

b) Întocmirea listei actelor normative p-u 2015    x            

c) Elaborarea proiectului de hotărîre    x x x          

d) Raport de monitorizare întocmit pentru 2015               x 

 

Direcția strategică 1.3. Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției 

            



 

                 

Act. 

1.3.1 

punct. 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 

Institutul Naţional 

al Justiţiei 

1. 

Reconstrucţia 

finalizată 

2. Clădirea 

hotel şi 

cafeneaua  

Institutului 

construite şi 

dotate 

 

Trimestru  I 

2013-IV 

2016 

   

 

          

a) Identificarea surselor de finanțare/finanțatorilor 

 

   x x x          

b) Organizarea achizițiilor publice 

 

      x x x       

c) Desfășurarea reconstrucțiilor/dotărilor 

 

         x x x x x x 

Act. 

1.3.10 

punct. 2 

Introducerea funcţiei de asistent judiciar în 

instanţele judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Funcţia de 

asistent 

judiciar 

introdusă în 

curţile de 

             



* apel şi în 

judecătorii 

conform 

planului 

stabilit 

Trimestru III 

2012-IV 

2016 

a Acțiune realizată                

Act. 

1.3.10 

punct. 4 

Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi 

continuă a  asistenţilor  judiciari 

Institutul Naţional 

al    Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

1. Graficul 

de instruire 

elaborat 

2. Numărul  

de cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul 

de asistenţi 

judiciari 

instruiţi 

Trimestrul III 

2012- 

IV 2016 

USAID             

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei      x          

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

      x x        

c) Desfășurarea cursurilor         x x x x x x x 

 


