
 

 

Data: 30 ianuarie  2014 

Ședința nr. : 1 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sala 104 

Moderator: Domnica MANOLE, Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

13:00– 

13:15 

 

Prezentarea generală a  proiectului Raportului anual pentru Pilonul I 2013 

 

 

13:15- 14:45 

 

Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual pentru Pilonul I 2013. 

Aprobarea Raportului anual pentru Pilonul I 2013.  

 

14:45 – 

15:00  

 

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. 

 

 

    

 

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 Prezentarea generală a  proiectului Raportului anual pentru Pilonul I 2013 

 

Domnica Manole: 

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

Doina Cazacu: 

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la 

asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a eficienței sistemului 

judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea 

justiției. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 123 de acțiuni.  Pînă în trimestrul IV anul  2013, 

conform  termenelor, trebuiau finalizate 73 acțiuni, dar este prevăzută perioadă de începere a implementării altor 

32 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru  aceste 109 de acțiuni 

este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 

Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, 

mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări 

privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea 

acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor 

de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – 
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roșu, acțiuni desuete- portocaliu. 

Din cele 73  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 44 sunt realizate, 21 realizate parțial, 7 nerealizate 

și o acțiune desuetă, 18 acțiuni cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni. Din aceste 18 acțiuni cu 

caracter continuu, 15 sunt realizate, 3 realizate parțial prntru perioada de raportare.18 din acțiunile cu termen 

de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii: 11 acțiuni sunt realizate pemtru perioada 

de raportare, 4 acțiuni sunt realizate parțial pentru perioada de raportare, iar 3 acțiuni nu au fost realizate 

pentru perioada de raportare. 

Raportul anual a fost elaborate în conformitate cu ultimele modificările la Regulament, în cazul în care sunt careva 

obiecții, propuner și sugestii, se solicită de a se interveni.  

Act. 1.1.1 punct. 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 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova se ocupă de realizarea acestui studiu, acțiunea este considerată ca fiind 

realizată parțial. Se preconizează prezentarea integrală a studului în februarie 2014. Rezultate preliminare au fost 

prezentate. Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

Act. 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 

Această acțiune se află în strînsă legătură cu acțiunea 1.1.1 p.1, respectiv la definitivarea studiului va putea fi 

elaborat și proiectul de Lege.  

Vladislav Gribincea: 

Pot să dau mai multe detalii despre studiu: studiul răspunde la 2 întrebări: 1) cîți judecători  trebuie să fie în fiecare 

instanță 2) cîte instanțe urmează să fie în țară, avînd în vedere volumul de lucru.  Metodologia folosește 

compararea sarcinlor, adică nu se spune efectiv de cîți judecători vom avea nevoie în țară, deoarece este destul de 

complicat, pentru a cronometra cîte dosare avem per judecător șmd., s-a considerat că fiecare judecător lucrează 

bine, astfel s-a format o medie din puncte de  complexitate per sistem, toate datele sunt pentru perioada 2011-

2013. Dosarele au fost divizate în funcție de: complexitate simplă, medie, s-au dat diferite puncte de complexitate,  

fiind evaluată complexitatea pe întreg sistemul judecătoresc, fiind împărțit la numărul de judecători.  Media per 

judecător, ulterior s-a revenit la tipurile de dosare examinate în țară și s-a stabilit volumul real de lucru pe fiecare 

instanță. Astfel s-a făcut o medie, îm baza căreia s-au făcut recomandări, generate de numărul de dosare la care s-a 

lucrat în ultimii 3 ani de zile, și datele socio-geografice.   Recomandările sunt pentru judecătoriile de sector, curțile 

de apel, inclusiv pentru judecătoriile specializate. Recomandările nu s-au făcut pentru Curtea Supremă de Justiție, 

deoarece toți judecătorii sunt din aceeași instanță. Studiind practica comparată s-a ajuns la concluzia că o instanță 

cu un număr mai mic de judecători, din punct de vedere managerial, nu justifică existența sa și au fost folosite 3 

modele: de minimum 3, 5 și 7 judecători.  În concluzie, instanțele vor fi catalogate după criteriul de justificare sau 

nu  a existenței acestora. Ar putea fi comasate instanțele pentru a avea un volum normal de lucru, totodată 

asigurînd accesibilitatea. Studiul va fi prezentat în a 2-a decadă a lunii februarie 2014.  

Domnica Manole: 

Studiul nu este publicat 

Vladislav Gribincea: 

Nu, au fost prezentate date preliminare cu privire la rezultate, în luna septembrie, acestea fiind închise. Nu s-a 

venit cu prezentare publică pentru  a nu genera speculații, recomandările studiului sunt bazate exclusiv pe cifre.  

Concluzie: acțiunea 1.1.1 p.2 – nerealizată 

Doina Cazacu:  

Act. 1.1.2 punct. 1 Efectuarea unui  studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de 

calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora- realizată parțial. 

În ședința din noiembrie 2013, Grupului de monitorizare a implementării Pilonului I din PA SRSJ a analizat 

această acțiune. În cadrul discuţiilor, s-a constatat necesitatea unei abordări mai largi a subiectului studiului, 

inclusiv necesitatea unor sondaje pe teren şi interviuri cu actorii sectorului justiţiei. Ulterior, urmare a discuţiilor 

cu secretariatul grupurilor de monitorizare a implementării PA SRSJ, reprezentanţii Cabinetului ministrului şi dna 

Sabina Cerbu, viceministru al justiţiei au convenit asupra necesităţii transmiterii acestui studiu partenerilor de 

dezvoltare, ţinînd cont de implicaţia largă a acestui studiu. În asemenea condiţii, se consideră oportună prelungirea 

termenului de realizare a acestui studiu. 

Concluzie: realizată parțial 

Act. 1.1.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decembrie 1992,  

a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 şi a altor acte legislative- realizată. 

În ședința din noiembrie 2013, s-a ajuns la concluzia că nu există necesitatea efectuării modificărilor la legea taxei 

de stat.  



Vladislav Gribincea: 

Acest proiect de lege rezultă din acțiunea 1.1.2 punct. 1, care la rîndul său este realizată parțial, astfel nu se 

cunoaște care va fi  continuitatea acestei acțiuni.  

Olesea Stamate: 

Chiar dacă acțiunea este desuetă, în cazul în care nu avem studiul, poate studiul va propune unele modificări, care 

pot duce la modificarea Legii taxei de stat. 

Vladislav Gribincea: 

Nu este realizată acțiunea 1.1.2 p.2.  

Concluzie: Acțiune nerealizată. Abțineri -2, votat pentru-7. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.3 punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 

6 iulie  1995 privind organizarea judecătorească- acțiunea este realizată. 

Act. 1.1.3 punct. 3 Monitorizarea paginilor web  ale instanţelor  judecătoreşti- acțiunea este realizată. 

Vladislav Gribincea: 

Acțiunea este realizată parțial, deoarece nu s-a efectuat monitorizare pe perioada martie 2013-decembrie 2013. 

Olesea Stamate: 

Urmează a fi luat în calcul în ce măsură raportul reflectă anumite segmente, de exemplu accesibiltatea la paginile 

web, completarea la timp a informațiilor pe paginile web ale instanțelor.  

Valentin Covali : 

Există 2 rapoarte, nu considerăm necesar de a întocmi rapoarte pentru perioade anumite, or ca și indicatori nu sunt 

specificate numărul rapoartelor, respectiv acțiunea este realizată. 

Vladislav Gribincea: 

Pentru perioada martie-decembrie 2013 lipsește, iar cel din februarie se referă la anul 2012, pentru 2013 nu s-a 

realizat monitorizare pentru celelalte 4 trimestre. 

Concluzie: realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.4 punct. 1 Efectuarea unui studiu privind practica finanţării sistemului judecătoresc din ultimii ani, 

luând în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării sistemului judecătoresc- realizată; 

Concluzie: realizată 

 

Act. 1.1.4 punct. 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- realizată parțial. 

La data de 12.12.2013, Rule of Law Institutional Strenghtening Program (ROLISP) a remis Ministerului 

Justiţiei versiunea finală a Studiului privind practica finanţării sistemului judecătoresc în ultimii ani, luînd în 

considerare practicile internaţionale. 

Diana Cucer: 

Drept urmare a recepţionării studiului, prin Ordinul nr. 23 din 16.01.2014 a fost creat grupul de lucru pentru 

identificarea unui mecanism optim de finanţare a sistemului judecătoresc. Pînă la finele lunii februarie 2014 grupul 

de lucru urmează să formuleze propunerile în vederea îmbunătăţirii mecanismului de finanţare a sistemului 

judecătoresc. În baza acestor propuneri va fi definitivat proiectul de lege. 

Concluzie: realizată parțial. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.5 punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995  privind organizarea judecătorească, în vederea creării funcțiilor de administratori ai instanțelor 

judecătorești şi reexaminării funcţiilor de preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti,- realizată. 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Concluzie: realizată 

 

Act. 1.1.5 punct. 2 Elaborarea regulamentului de organizare a concursului de suplinire a funcţiilor de 

administratori ai instanţelor judecătoreşti şi a altor acte normative- realizată  

A fost întocmită o notă  prin care s-a informat că, odată cu adoptarea Legii nr. 153 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative elaborarea de către Ministerul Justiţiei a Regulamentului privind modul de 

desfăşurare a concursului public de suplinire a funcţiei de Administrator al instanţei judecătoreşti, nu este oportună 

şi lipsită de temei şi suport juridic pentru că modul de angajarea al acestora a fost decis să fie același ca și în cazul 



funcționarilor publici.   

Administratorii instanțelor judecătorești sunt funcționari publici, respectiv modul de desfășurare a concursului 

public pentru suplinirea funcției date și modul de angajare este același ca și la funcționarii publici. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.5. punct. 4 Elaborarea curriculei pentru formarea iniţială şi a planului de învățământ pentru formarea 

continuă a administratorilor ai instanţelor judecătoreşti- acțiune realizată 

Planul de învăţămînt și curriculum-urile pentru instruirea iniţială a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești 

au fost elaborate de către formatorii INJ și aprobate prin Hotărîrile Consiliului INJ nr.3/5 și nr.3/7 din 15.03.2013. 

Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 

Planul prevede instruirea șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești în domeniile „Relații cu publicul și mass-

media. Întreţinerea paginilor web.” și „Managementul financiar, raportarea financiară, auditul intern şi în 

achiziţiile publice.” 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.6. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a  Legii nr. 949-XIII  din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de 

calificare şi atestarea judecătorilor, şi elaborarea proiectului de lege privind selectarea, avansarea în carieră  şi 

evaluarea performanţelor judecătorilor- acțiune realizată 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.6. punct. 2 Elaborarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii  privind criteriile și 

procedura de selectare, promovare şi transfer al judecătorilor- acțiune realizată 

USAID ROLISP a acordat suport tehnic în elaborarea  Regulamentelor asigurînd expertizarea acestora de un 

expert angajat cît şi oferirea de variante alternative.  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 

211/8 din 05.03.2013. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.6. punct. 3 Crearea colegiului responsabil de selectarea şi avansarea în carieră a judecătorilor şi a 

colegiului responsabil de evaluarea performanţelor  judecătorilor- acțiune realizată 

Au fost create Colegiul pentru selecție a  judecătorilor și Colegiul pentru evaluarea performanțelor judecătorilor. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.6. punct.  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- realizată 

Diana Cucer: 

Există alte studii:  

1. Recomandările Comitetului pentru Drepturile Omului, din cadrul sesiunii 97 CCPR/C/MDA/CO/9 din 29 

octombrie 2009; 

2. Recomandările SOROS ”Reformarea sistemului judiciar din Republica Moldova:perspective şi provocări, din 

2013. 

Totodată, în anul 2011 Consiliul Europei, în cadrul Proiectului Parteneriatul Estic cu genericul „Consolidarea 

reformei sistemului judiciar în statele Parteneriatului Estic”, a creat sub-grupul 2.1. privind „Sistemele judiciare 

independente”, care a efectuat un studiu a legislaţiei tuturor statelor Parteneriatului Estic, în partea ce se referă la 

sistemul judecătoresc şi organele de autoadministrare a acestuia.  

În cadrul acestui grup de lucru a participat şi reprezentanţii Direcţiei, şi anume dna Tatiana Filatova şi dna Lilia 

Ioniţă. Urmare a activităţii Grupului de lucru a fost elaborat şi prezentat în 2012  Raportul de evaluare cu genericul  

„Organele de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Cariera Judecătorilor”, respectiv studiile sunt realizate și 

acțiunea poate fi considerată ca fiind  realizată. 

Vladislav Gribincea:  

Lipsește studiul ce ține de criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 

Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.7. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în vederea unificării procedurii de numire a preşedinţilor şi 



vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti- acțiune realizată 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.7. punct. 2 Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii  privind criteriile şi 

procedura de selectare şi numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti- acțiune realizată 

Proiectul a fost elaborat de către grupul de lucru instituit. Grupul de lucru a introdus în cadrul aceluiași 

Regulament acțiunea 1.1.6. punct.1 și acțiunea 1.1.7.punct.2. Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 05.03.2013, 

cap. IV. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.8. Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995  cu privire la statutul  judecătorului- acțiune realizată 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.9. punct. 1 Elaborarea proiectului de   modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII 

din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea revizuirii rolului, componenţei şi 

competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din subordinea acestuia şi pentru stabilirea 

competenţelor Adunării Generale a Judecătorilor- acțiune realizată 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.9. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, axat pe 

cadrul normativ şi activitatea practică a acestuia- acțiune realizată 

Studiul a fost elaborat de echipa Centrului de Resurse Juridice din Moldova în cadrul proiectului ,,Contribuţia la 

sporirea transparenţei şi eficienţei activităţii CSM din Republica Moldova”, susţinut de Fundaţia Soros-Moldova. 

Studiul a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde organizate de reprezentanţii CRJM în comun cu CSM la 29 

aprilie 2013 la care au participat reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, Ministerului Justiţiei şi Parlament. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.9. punct. 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- realizată parțial. 

Diana Cucer:  

A fost definitivat proiectul de modificare a  Constituției, această acțiune fiind conexă cu altă acțiune din Pilonul I – 

1.1.6 p.6, care se referă la termenul inițial de numire a judecătorilor.  Considerăm necesar de a compila aceste 

acțiuni. 

Vladislav Gribincea: 

S-a modificat Constituția la capitolul ce ține de competența/componența/rolul CSM? 

Domica Manole: 

Proiectul Legii privind  modificarea Constituției Republicii Moldova, prevede termenul inițial de numire a 

judecătorilor, precum și Consiliul Superior al Magistraturii se compune din organele de autoadministrare 

judecătorească care este și garantul independenței autorității judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii este 

compus din judecători și reprezentanți ai societății civile, specialiști din domeniul dreptului, membrii Consiliului 

Superior Magistraturii  sunt aleși pentru o durată de 4 ani. Din CSM fac parte: Președintele Curții Supreme de 

Justiție și  Ministrul Justiției. 

Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

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- realizată parțial 

Pe parcursul anului 2013 au fost reutilate sălile ședințelor de judecată din cadrul instanțelor, fiind dezinstalate 

barele de izolare. 

Vladislav Gribincea: 



Care sunt aceste instanțe? s-a solicitat schimbarea cuștilor și președinții au obiectat că nu sunt resurse. Propun 

grupului de lucru să facă o solicitare prin care să fie indicat numărul concret al instanțelor în care au fost 

dezinstalate aceste cuști. 

Concluzie: acțiune realizată parțial și înaintarea demersului către CSM. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.12. punct. 1 Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luându-se în considerare  studiile efectuate anterior în 

acest domeniu- realizată parțial. 

Departamentul administrare judecătorească a participat la vizitele de evaluare a sediilor instanțelor judecătorești, 

în colaborare cu  CSM și cu suportul Programului de Consolidare a Instituțiilor de Drept (ROLISP). Care s-a 

soldat cu elaborarea unui raport în acest sens. Investiții și reparații efectuate în limita alocațiilor bugetare, și 

conform planificărilor. 

 Olesea Stamate: 

Acest studiu este legat și de acțiunea ce ține de optimizarea hărții instanțelor judecătorești, probabilitatea 

construcției unui singur sediu. Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru ce? 

Vladislav Gribincea: 

Noi nu avem experiența existenței unei singure instanțe în municipiul Chișinău. Este foarte important de a face un 

astfel de studiu. 

Concluzie: acțiune realizată parțial și înaintarea demersului către Ministerul Justiției. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.12. punct. 2 Actualizarea bazei de date a clădirilor instanţelor judecătoreşti, care să includă informaţii 

despre suprafaţa acestora, anul de dare în exploatare, evaluarea obiectivă a stării actuale şi alocaţiile primite de 

la buget pentru reparaţii capitale în ultimii 5 ani.- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.1.12. punct. 3  Stabilirea criteriilor de alocare a fondurilor pentru întreținerea și reparația clădirilor 

instanțelor judecătorești-  acțiune realizată 

Criteriile de alocare a fondurilor pentru întreținerea și reparația clădirilor instanțelor judecătorești sunt stabilite în 

raportul de prioritizare a instanțelor judecătorești elaborat de ROLISP. 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.1. punct. 1 Elaborarea proiectelor de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească,  în scopul instituirii votului deschis pentru hotărârile Consiliului Superior al 

Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi publica hotărârile Consiliului, inclusiv opiniile separate ale membrilor 

acestuia, pe pagina web etc- acțiune realizată 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Concluzie: acțiune realizată 

Act. 1.2.1. punct. 2 Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind transparenţa 

activităţii Consiliului şi a instituţiilor subordinate- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.2. punct.1 Efectuarea monitorizării privind funcţionalitatea Programului integrat de gestionare a 

dosarelor (PIGD)- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.2. punct. 2  
Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.2. punct. 3 Elaborarea modificărilor la  regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 

modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor- acțiune realizată 

 

Vladislav Gribincea:  

Acțiunea 1.2.2. p. 3 este corelativă acțiunii 1.2.2. p.4, astfel odată cu îmbunătățirea programului integrat de 



gestionare a dosarelor, se vor face modificări, care la rîndul său vor urma a fi prevăzute de către Regulamentele 

CSM, astfel propun ca acțiunea la fel să fie considerată ca fiind realizată parțial. 

Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

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 transpa-renţei 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 

În cadrul ședinței din luna noiembrie 2013, s-a discutat că acțiunea este realizată parțial, pe motiv că nu toți 

indicatorii din acțiune au fost realizați, - acțiune realizată parțial 

 

În cadrul ședințe din noiembrie 2013, s-a discutat asupra faptului că unii indicatori din PIGD nu sunt realizați, cum 

ar fi spre exemplu crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor, 

respectiv acțiunea este realizată parțial. 

Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

Act. 1.2.2. punct. 8 Elaborarea planului de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul 

utilizării tehnologiilor informaţionale şi a Programului integrat de gestionare a  dosarelor- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de   modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a Codului de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003  şi a Legii contenciosului administrativ nr. 

793-XIV din 10 februarie 2000- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de   modificare a Codului contravenţional  nr.  218-XVI din 24 

octombrie  2008- acțiune realizată parțial 

Diana Cucer: 

Proiectul de modificare a Codului Contravențional a fost discutat public, în februarie 2014 urmează a fi definitivat 

și remis către Guvern. 

Concluzie: acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi 

elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora- acțiune realizată parțial 

Pentru a atinge acest obiectiv al Planul privind Reforma Justiției, CSM a adoptat Hotărîrea 582/24 din 06 august 

2013 cu privire la crearea grupului de lucru pentru elaborarea unor regulamente. Această acțiune este la moment în 

proces de lucru. 

Vladislav Gribincea:  

La moment, care este situația acestei acțiuni, deoarece CSM urma să elaboreze un regulament îm care să fie 

stipulat expres, cît urmează în medie să dureze un proces, în funcție de categoria acestuia. Ele nu sunt obligatorii, 

dar vor fi niște termeni de referință. 

Domnica Manole: 

S-a format un grup de lucru în lucru august, s-au făcut obiecții la componența grupului de lucru, căci erau incluși 

niște colaboratori din secretariat, care nu cunosc aceste detalii, și în general nu înfăptuiesc actul de justiție. 

Vladislav Gribincea: 

Se propune înaintarea unui demers privind urgentarea realizării acestei acțiuni. 

Concluzie: acțiune realizată parțial și înaintarea demersului către CSM. 

 

Act. 1.2.3. punct. 5 Elaborarea planului de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile de 

amânare a examinării cauzelor- acțiune realizată 

În cadrul seminarelor de instruire organizate de către INJ, au fost incluse subiecte ce țin de gestionarea dosarelor și 

regulile de amînare a examinării cauzelor. 

Olga Pisarenco: 

La INJ în 2012, 2013, 2014 sunt seminare cu astfel de tematici. 

Concluzie: acțiune realizată 

 



Act. 1.2.4. punct. 1 Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare și asigurarea respectării 

principiului securității raporturilor juridice- acțiune nerealizată 

Tatiana Răducanu: 

Este de competența Curți Supreme de Justiție. 

Concluzie: acțiune nerealizată 

 

 Doina Cazacu: 

Act. 1.2.4. punct. 3 Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informațional unic al tuturor 

instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării paginilor web ale acestora- acțiunea este realizată parțial 

Vladislav Gribincea: 

Studiul nu este realizat.  

Olesea Stamate: 

Studiul în cauză nu mai este relevant, respectiv poate fi considerată  acțiunea desuetă. 

Concluzie: acțiune desuetă. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.2.5. punct. 1 Elaborarea proiectelor de modificare a  Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 

martie 2003 şi a Codului de procedură civilă  nr. 225-XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţele 

instanţelor judecătoreşti- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Ac ț. 1.2.5 p.3 Elaborarea cadrului normativ pentru revizuirea componenței Curții Supreme de Justiție- acțiune 

realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.6. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în vederea includerii judecătorului de instrucţie   în corpul 

judecătoresc comun în calitate de judecător specializat în materia respectivă- acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Act. 1.2.6. punct. 2 Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie- acțiune realizată  

Vladislav Gribincea: 

Nu au fost evaluați toți judecătorii 

Concluzie:acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.2.6. punct. 3 Organizarea cursurilor de formare continuă pentru judecătorii de instrucţie evaluaţi- acțiune 

realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.2.6. punct. 4 Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie- acțiune realizată  

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.1. punct. 1  Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor 

reprezentanți ai sectorului justiţiei- acțiune realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 

8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii  nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

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

Diana Cucer: proiectul este definitivat 

Olga Pisarenco: 

Proiectul nu este definitivat, s-a ajuns numai pînă la art. 10 al Legii. 

Concluzie:acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.1. punct. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate cu 

modificările legislației- nerealizată. 



Concluzie:acțiune nerealizată 

 

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

reprezentanți altor profesii juridice- nerealizată. 

Olga Pisarenco: 

Această acțiune riscă a rămîne nerealizată, în cazul în care nu vor fi alocate surse financiare. 

Concluzie:acțiune nerealizată 

 

Act. 1.3.1. punct. 5 Formarea de formatori pentru instruirea inițială și continuă, inclusiv în domeniul 

metodologiei de instruire- acțiune realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.1. punct. 5 Formarea de formatori pentru instruirea inițială și continuă, inclusiv în domeniul 

metodologiei de instruire- acțiune realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.1. punct. 8 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru 

instruirea iniţială  şi continuă- acțiune nerealizată. 

Concluzie:acțiune nerealizată 

 

Act. 1.3.2 punct. 1 Crearea sistemului care să permită determinarea completă  și la timp a necesităților de 

instruire a reprezentanților sectorului justiției- acțiune realizată parțial 

Concluzie:acțiune realizată parțial 

 

Act. 1.3.2 punct. 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- acțiune realizată 

parțial 

Vladislav Gribincea: 

Cum se realizează această procedură? 

Olga Pisarenco: 

Ca înscrierea să fie realizată on-line, la moment se realizează prin google, dar este necesar ca INJ să dispună de un 

formulat înserat pe pagina web.  

Concluzie:acțiune realizată parțial 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.2 punct. 4 Revizuirea planului de învăţământ pentru formarea iniţială și a programelor existente şi 

elaborarea programelor pentru disciplinele noi- acțiune realizată 

Concluzie:acțiune realizată 
Act. 1.3.2. punct. 5 Revizuirea  modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei Consiliului 

Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional al Justiţiei- acțiune 

realizată parțial 

Concluzie:acțiune realizată parțial  

 

Act. 1.3.2. punct. 6 Elaborarea unor metode moderne de instruire- acțiune realizată 

Olga Pisarenco: 

Este elaborat și manualul formatorului care va fi publicat cu sprijinul ROLISP 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.3. punct. 1 Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării 

judecătorilor pe cauze specific- acțiune nerealizată  

Vladislav Gribincea: 

Studiul se realizează de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova și în luna februarie va fi prezentat public, 

de aceea ar fi cazul să fie calificată acțiunea ca fiind realizată parțial. 

Concluzie:acțiune realizată parțial  

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.3. punct. 2 Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze 

specific-  acțiune realizată parțial 



Concluzie:acțiune realizată parțial  

 

Act. 1.3.3. punct. 3 Includerea în  sistemul informaţional al instanţelor judecătorești a componentei ce ține de 

specializarea judecătorilor- acțiune realizată parțial 

Irina Clim:  

În Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea a 4-a, este déjà astfel de opțiune ce ține de 

specializarea cauzelor (exemplu adopție). 

Domnica Manole: 

Ar fi necesară specializarea judecătorilor, în special ce ține de insolvență. 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.3. punct. 5 Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe administrative- 

acțiune nerealizată 

Vladislav Gribincea: 

Se va face un studiu în care va fi examinat și acest subiect, în mod tangențial. 

Domnica Manole: 

Se propune de a  modifica calificativul în realizat parțial. 

Concluzie:acțiune realizată parțial  

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.4. punct. 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- realizată  

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie 2012 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Olga Pisarenco: 

Nu este modificată Legea INJ. 

Concluzie:acțiune realizată parțial  

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.4. punct. 2  

Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a persoanelor cu vechime 

în muncă- nerealizată 

Concluzie:acțiune nerealizată 
 

Act. 1.3.5. punct. 1 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 proiectului de lege privind selectarea, avansarea în 

carieră şi evaluarea performanţei judecătorilor- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.5. punct. 2 Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al Magistraturii necesare pentru 

evaluarea performanţei judecătorilor- realizată 

 

Concluzie:acțiune realizată 

Act. 1.3.5. punct. 3 Crearea Colegiului de evaluare a performanţei judecătorilor- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.6. punct.1 Elaborarea metodologiei de măsurare a performanţei sistemului judecătoresc prin sondajele 

de opinie în rândul justiţiabililor (feedback)- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.7. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII 

din19 iulie1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea modificării rolului şi atribuţiilor 

inspecţiei judiciare- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.7. punct. 2 Modificarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii, care reglementează 

activitatea inspecţiei judiciare- realizată 



Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.7. punct. 3 Desfăşurarea controalelor conform planului anual de verificare a instanţelor elaborat şi 

aprobat de Consiliul Superior al  Magistraturii- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.8. punct. 1Efectuarea unui studiu privind spectrul de abateri disciplinare şi procedura disciplinară în 

vederea ajustării acestora la realităţile din sistem şi la standardele europene- realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.8. punct. 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-  realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.9. punct.1. Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, în vederea reformării instituţiei imunităţii judecătorilor-  realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.10. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv  a Legii nr. 514-XIII 

din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în vederea introducerii funcţiei de asistent  judiciar şi 

modificării statutului şi atribuţiilor grefierului - realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.3.10. punct. 3 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățământ pentru instruirea 

continuă a  asistenţilor  judiciar - realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU: 

Act. 1.1.3 punct. 2 Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de 

relaţia cu publicul- acțiune realizată 

Concluzie:acțiune realizată 

 

Act. 1.1.3 punct. 4 Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcţionare a sistemului 

judecătoresc- acțiune realizată pentru perioada de raportare 

Lansate tratative cu reprezentanții mass-mediei, ONG-urilor la şedinţele CSM. Plasarea materialelor pe pagina web 

ale CSM, instanţelor judecătoreşti.  

A fost elaborată propunerea de proiect pentru editarea broșurii. Totodată, a fost stabilite și desfășurate campaniilor 

de informare. La moment CSM este în proces de încheiere a acordurilor de colaborare cu Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului și Consiliul de Presă. Nu au fost elaborate broșuri informative, respectiv este realizată parțial. 

Concluzie:acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare 

 

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- realizată 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.5 punct. 5 Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai instanțelor 

judecătorești- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.5. punct. 6 Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul 

instanţelor judecătoreşti- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

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

Realizată (pentru perioada de raportare) 

Pe parcursul anului 2013 au fost petrecute 12 şedinţe ale Colegiului de selecţie, în cadrul cărora au fost examinate 



45 materiale în privinţa unor judecători şi candidaţi la funcţia de judecător, cu adoptarea a 85 de hotărîri. 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

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

instanţelor judecătoreşti- 

Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.12. punct. 4 Organizarea concursurilor pentru selectarea instituțiilor de proiectare în vederea 

construcției/renovării sediilor instanțelor judecătorești- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.2.2. punct. 9 Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

 

Act. 1.2.3. punct. 3 Desfăşurarea procesului de montorizare a funcționării sistemului judecătoresc din 

perspectiva transparenței și a eficienței- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Acț.1.2.3. punct.6. Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile 

de amînare a examinării cauzelor- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.2.5. punct. 2 Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de atac- 

Realizată (pentru perioada de raportare) 

Vladislav Gribincea: 

Nu există însă o monitorizare de fapt, reiese realizată parțial 

Concluzie:acțiune realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.2.6. punct. 5 Monitorizarea implimentării modificărilor și a modului de exercitare a funcției de judecător 

de instrucție- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Pe parcursul I semestru 2013 de către Grupul de lucru a fost elaborat Proiectul Regulamentului privind procedura 

şi condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 145/6 din 12.02.2013 şi 

publicat în M.O. nr. 96 din 27.04.2013 

Vladislav Gribincea: 

Nu există un raport de monitorizare. 

Concluzie:acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.2. punct.  7 Crearea mecanismului de instruire continuă la distanţă- Realizată (pentru perioada de 

raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.3. punct. 4 Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea 

cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice - Realizată (pentru perioada de raportare) 

 În anul 2013 au fost desfășurate 207 seminare, cu participarea a 2825 judecători.  În total au fost desfășurate 207 

seminare la care au participat 2825 judecători. 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.5. punct. 4 

Evaluarea performanței tuturor judecătorilor din instanțele judecătorești conform orarului aprobat de CSM- 

Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.6. punct.2 Desfășurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justițiabililor- Realizată (pentru 

perioada de raportare) 

 



Pentru realizarea acestei acțiunii a fost contractată o companie care a efectuat  sondajul de opinie, studiul este 

elaborat și publicat pe pagina web a MJ. 

Prezentarea publică a studiului "Studiu privind gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor de judecată din 

Republica Moldova". 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.10. punct. 4  Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a  asistenţilor  judiciari- Realizată 

(pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

ACȚIUNI CU TERMEN MAI MARE DE IMPLEMENTARE: 

 

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

parțial (pentru perioada de raportare) 

Conform graficului de repartizare a mijloacelor financiare destinate implementării Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei 2013-2015, pentru crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efecftivă a poliţiei 

judecătoreşti, în anul 2014, MAI urmează să-i fie transferate 3 356,1 mln lei, în acest sens, au fost efectuate 

calcule preventive necesare. 

Concluzie:acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare 

 

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

asigurarea securităţii acestora - Realizată parțial (pentru perioada de raportare) 

Olesea Stamate: 

De solicitat la fel cîte sisteme de control au fost instalate 

Concluzie:acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare și înaintarea demersului către CSM. 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.12. punct. 4 Organizarea concursurilor pentru selectarea instituțiilor de proiectare în vederea 

construcției/renovării sediilor instanțelor judecătorești - Realizată (pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.12 punct.5 Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  judecătoreşti- Realizată 

(pentru perioada de raportare) 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.12 punct.6  Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti- Realizată (pentru perioada de raportare) 

Au fost elaborate 26 de devize de cheltuieli. 

Vladislav Gribincea: 

Devizele de cheltuieli vor fi prezentate după prezentarea studiului ce ține de optimizarea hărții instanțelor 

judecătorești, căci nu se vor face reparații capitale în instanțele care riscă să fie comasate.  

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.12 punct. 7  Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti- Realizată (pentru perioada de 

raportare) 

12 instanțe au beneficiat de construcții și renovări. 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.1.12 punct. 8 Elaborarea proiectului  Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al proiectului- 

nerealizată 

Vladislav Gribincea: 

Decizia a fost de construe un Plat nous au reconstrucția celor vechi? 

Irina Clim: 

S-a solicitat de la Primăria mun. Chișinău sau alocarea unui teren sau repartizarea unei construcții nefinisate. În 

răspuns este posibil de a fi renovat Penitenciarul nr.13. 

Concluzie:acțiune nerealizată pentru perioada de raportare 

 

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- realizată parțial pentru perioada de raportare 

Tatiana Răducanu:  

Sediul este nou și este funcționabil. 

Concluzie:acțiune realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.1.12 punct. 10  Monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor 

judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare 

La iniţierea lucrărilor de construcţiei /renovare a sediilor instanţelor de judecată este antrenat un expert în 

domeniul dat (cu licenţă şi stagiu în domeniul construcţiilor), care are menirea de a supraveghea calitatea 

efectuării lucrărilor pe parcursul întregului proces de construcţie iar la finele procesului de construcţie poate 

valorifica calitatea lucrărilor executate, este remunerat din contul resurselor financiare prevăzute în bugetul 

instanţei în acest sens, iar remunerarea acestuia este lunară şi nu poate fi divizată numai la etapa de finisare şi 

recepţie a lucrărilor. Această acțiune este conexă cu acțiune a 1.1.12. p. 11  Monitorizarea dării în exploatare a 

sediilor construite/renovate la etapa de finisare  şi recepţie finală a lucrărilor 

Concluzie:acțiunea Act. 1.1.12 punct. 10   și acțiunea  1.1.12. p. 11  sunt realizate pentru perioada de 

raportare 

 

Act. 1.2.1 punct 3 Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii Consiliului Superior 

al Magistraturii şi a instituţiilor subordinate- realizată parțial pentru perioada de raportare 

Concluzie:acțiune realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

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

integrat de gestionare a dosarelor- realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Domnica Manole: 

Deși sunt dotate, acestea nu asigură din punct de vedere tehnic o funcționalitate înaltă astfel la Curtea de Apel 

Chișinău, deși este dotată sala de ședințe, înregistrarea are loc doar la un singur dictafon, după care grefierul 

ascultă întreaga înregistrare, pentru a selecta dosarul necesar, a-l copia pe disc și anexa la dosar. 

Concluzie:acțiune realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.2.2. p. 6 Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată- 

realizată parțial pentru perioada de raportare 

Concluzie:acțiune realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

Act.1.2.4. punct 4  Implementarea  recomandărilor privind optimizarea paginilor web  ale instanţelor  

judecătoreşti-  acțiune realizată parțial 

Vladislav Gribincea: 

Nu există un portal unic al tuturor instanțelor. 

Concluzie:acțiune nerealizată pentru perioada de raportare 

 

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 reprezentanţi ai sectorului justiţiei- 

realizată pentru perioada de raportare 

Olga Pisarenco: 

La moment acțiunea este realizată, îm 2014 urmează să fie alocate surse financiare, pentru ca acțiunea să poată fi 

realizată integral. 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Doina Cazacu: 

Act. 1.3.2 punct. 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- realizată pentru perioada de raportare 

Olga Pisarenco: 

Ține de informația care va fi accesibilă și pentru judecători, procurori, se inițiază crearea de e-mailuri pentru 

aceștia. 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 



Doina Cazacu: 

Act. 1.3.3. punct. 4 Elaborarea  programelor  de instruire ale  Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea 

cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specific e- realizată pentru perioada de raportare 

Concluzie:acțiune realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.4 punct. 3  Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător- nerealizată pentru 

perioada de raportare 

Concluzie:acțiune nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Act.1.3.10. punct 2 Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele judecătoreşti- realizată pentru perioada 

de raportare 

Funcţia de asistent judiciar introdusă în toate instanţele judecătoreşti din ţară, conform planului stabilit.Hotărirea 

CSM nr. 540/27 din 11 septembrie 2012 cu privire la aprobarea structurii curţilor de apel şi judecătoriilor. 

Concluzie:acțiune nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Subiectul II Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual pentru Pilonul I 2013. Aprobarea 

Raportului anual pentru Pilonul I 2013.  

 

Domnica Manole: 

Se pune la vot aprobarea raportului anual 2013 

 

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. 

Ion Graur: 

La inițiativa Ministerului Justiției și a Proietului Uniunii Europene ,se propune  ca următoarea ședință să fie un 

atelier de lucru, care va conține subiecte ce ține de sistemul integrat de monitorizare, coeficienții de pondere. 

Atelierul va avea loc la Vadul lui Vodă, complexul hotelier turistic "Vatra", pe perioada 28 februarie -1 martie 

2014. 

I parte va fi ședința ordinară a grupului de coordonare și monitorizare, a II-a rundă va consta în atelierul de lucru. 

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: 28 februarie 2014, ora 10:30 

- Locul desfășurării: Vadul lui Vodă, complexul "Vatra"  

- Subiecte de discutat: Planul de activitate a grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I 2014 

 

V. Anexe  

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

- Agenda ședinței; 

-  Raportul anual 2013 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 Diana Cucer Ministerul Justiției 

 Tatiana Răducanu Consiliul Superior al Magistraturii 

 Irina Clim  Departamentul de Administrare Judecătorească    

 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 Mecineanu Alexandru  Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

 Vladislavislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

B

. 
Membrii observatori  

 Ana Arseni  Ministerul Afacerilor Interne 

 Olesea Stamate Reprezentantul Asociației Promo-Lex 

C

. 
Membrii invitați  

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

justiției” 

 Secretariat  

 Veronica Vition Ministerul Justiței 

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E

. 
Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Oleg Mancevschi/Dumitru Chebac  Uniunea Avocaților 

 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 

 


