
 

Data: 28 octombrie 2014 

Ședința nr. : 7 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 104 

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

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

14:00 – 15:30 Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate 

parțial și nerealizate 
 

15:30-15:45 "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE privind Susținerea 

Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 
 

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: 6 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 starea de lucruri asupra acțiunilor realizate 

parțial și nerealizate 

Secretariat:  

Pe motivul lipsei reprezentantului Ministerului Justiției, care este raportor, se solicită ca acțiunile 

ce vizează această instituție să fie puse spre examinare în ședința din noiembrie 2014. 

Concluzie: Votat unanim 

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

Act. 1.1.3 punct. 3 Monitorizarea paginilor web  ale instanţelor  judecătoreşti- un raport de 

monitorizare va fi lansat la sfîrșitul anului 2014. 

Act. 1.2.2. punct.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 

De către ROLISP a fost prezentată o listă a acțiunilor privind modificarea în vederea funcționării 

eficiente a PIGD, care este pus în aplicare de către CTS. 

De asemenea, prin Ordinul MJ nr. 82 a fost apobat Planul de acțiuni privind modernizarea 
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infrastructurii IT în instanțele de judecată. (Ordinul poate fi găsit la Secretariatul SRSJ) 

 

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

respectării principiului securității raporturilor juridice- De către Asociaţia Barourilor 

Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova), a fost contractat Cristi 

Danileţ expert în cadrul proiectului privind uniformizarea practicii judiciare în Republica 

Moldova, implementat de ABA ROLY Moldova. Care va şi realiza un studiu în acest sens. 

CSM va prezenta actele confirmative. 

Se propune schimbarea calificativului, din nerealizat, în realizat parțial. 

Concluzie: votat ( o abținere, nu este întrunit numărul necesar de voturi). Același calificativ. 

 

Act. 1.1.6. punct.4 Aplicarea noilor criterii şi proceduri de selectare, promovare şi transfer al 

judecătorilor -De la începutul anului 2014 au fost petrecute 8 şedinte ale Colegiului de selectie, 

în cadrul cărora au fost examinate 70 materiale în privinţa unor judecători şi candidaţi la funcţia 

de judecător. (informația poate fi accesată pe http://csm.md/hotariri.html)  

 

Act. 1.1.11. punct. 4  Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de 

izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de 

nevinovăţie- Din totalul instanţelor judecătoreşti doar 4  instanţe nu au dezinstalat toate 

mecanismele de izolare (Judecătoria Militară, Străşeni, Criuleni şi Ialoveni). 

 

Act. 1.1.7. punct.3  Implementarea noii proceduri de selectare şi numire a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti- În anul 2014 de către, Colegiul de selecţie, au fost 

examinate materialele în privinţa a 20 de judecători în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte şi 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, conform criteriilor prevăzute de Regulamentele aprobate 

prin hot. CSM nr. 211/8 si nr. 212/8 din 05.03.2013. (informația poate fi accesată pe 

http://csm.md/hotariri.html) 

 

Act. 1.3.5. punct.4 Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti 

conform orarului aprobat de CSM - In acest sens, de la începutul anului 2014 pînă în luna 

octombrie 2014, au fost evaluaţi în mod ordinar şi extraordinar 165 de judecători din cadrul CA 

Chişinău, CA Cahul, CA Bălţi, CA Comrat, CA Bender, Judecătoria, Centru, Ciocana, Rîşcani, 

Botanica, Buiucani, mun. Chişinău, Soroca, Militară, Criuleni, Cimişlia, Basarabeasca, Dubăsari, 

Ialoveni, Comercială de Circumscripţie. 

Pînă la finele anului 2014, urmează a fi evaluaţi aproximativ 67 de judecători din Judecătoriile 

(Nisporeni, Orhei, Rezina/Rîbniţa, Străşeni, , Balti, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, 

Floreşti). 

 

Act. 1.1.11. punct. 3 Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces 

pentru asigurarea securităţii acestora- Pentru anul 2014, au fost alocate surse financiare pentru 

realizarea acestei acţiuni pentru 16 instanţe de judecată (Bender, Anenii Noi, Basarabeasca, 

Briceni, Cantemir, Călaraşi, Căuşeni, Ceadîr-Lunga, Cimişlia, Comrat, Criuleni, Donduşeni, 

Drochia, Dubăsari, Edineţ, Făleşti). Proces demarat, astfel în Judecătoriile: Bender – au fost 

instalate 6 camere video;  

Anenii Noi - 10 camere video instalate;  

Basarabeasca – 6 camere video instalate; 

Briceni – se preconizează a fi instalate 5 camere video;  

Cantemir- 20 camere video instalate; 

Călaraşi – sursele finanicare au fost transferate la altă actiune;  

Căuşeni- pînă la finele a.2014 se preconizează a fi instalate 6 camere video;  

Ceadîr-Lunga - se preconizează a fi instalate camere pînă la finele anului;  

Cimişlia- 10 camere video instalate; 

http://csm.md/hotariri.html
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Comrat - se preconizează a fi instalate 10 camere video;  

Criuleni - 9 camere video instalate; 

Donduşeni- 13 camere video instalate; 

Drochia- 9 camere video instalate; 

Dubăsari- se preconizează a fi instalate 6 camere video; 

Edineţ -13 camere video instalate; 

Făleşti - 8 camere video instalate 

 

Institul Național de Justiție: 

Act. 1.3.1. punct. 4 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, 

procurori și reprezentanți altor profesii juridice : - INJ a aprobat proiectul conceptului Centrului 

de Informare și Documentare Juridică 
Acţ. 1.3.5. p. 5 Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a 

performanţei judecătorilor -la data de 30 iulie 2014, CSM a semnat un acord de colaborare cu 

Asociaţia Obştească ”Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” privind monitorizarea 

activităţii Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi Colegiului pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor. ( acordul poate fi găsit pe pagina web a CSM 

http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF) 

 

Subiectul II. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei 

în Sectorul Justiției 

 

Subiectul III. Comentariiși sugestii din partea donatorilor și societății civile;Concluzii, 

discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe 

Victor MICU: 

Ședința se declară închisă.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- schimbarea calificativului act. 1.2.4.p.1 în ședința din decembrie 2014; 

- includerea în agenda din decembrie 2014 a subiectului: Starea de lucruri asupra acțiunilor 

realizate parțial/nerealizate; 

 - includerea în agenda din noiembrie 2014 a subiectului: Planul de activitate al Pilonului I 

pentru 2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: noiembrie 2014, ora 14:00 

- 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 
                   

 

 

http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF


      ___________________________                                            ______________________ 

 

                  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 Natalia Cristian Ministerul Justiției 

2 Micu Victor Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Elena Corolevschi Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Ilie Chirtoacă Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

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) 

 Victor Zaharia Institutul de Reforme Penale 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 Oleg Mancevschi Uniunea Avocaților 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 Irina Clim Consiliul Superior al Magistraturii 

 

 


