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Data: 18 septembrie 2013 

Ședința nr. : 6 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sala 227 

Moderator: Nichifor Corochii, Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 
 

 

15:00 – 15:15 

 

 

Prezentarea Raportului   Sectorial Intermediar pe Pilonul I pentru perioada 

trimestrul IV 2011 – trimestrul II 2013.                                                                                       

 

 

15:15– 15:45 

 

Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului Sectorial  Intermediar pe 

Pilonul I pentru perioada trimestrul IV 2011 -  trimestrul II 2013. Aprobarea 

Raportului. 

 

 

 

15:45– 16:00  

 

Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 
 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  12 membri prezenți din numărul total de 12 membri cu 

drept de vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 
 

II. Deliberări conform Agendei   
 

Subiectul 1. Prezentarea Raportului   Sectorial Intermediar pe Pilonul I pentru perioada 2011 – 

trimestrul II 2013.                                                                       

 

Nichifor Corochii:  

Dvs aveți în față planul de lucru al grupului și dacă nu sunt careva obiecții sau propuneri, pentru că 

suntem mai mulți membri de grup, respectiv este întrunit cvorumul, putem să începem. Deci, pentru 

agendă sunt propuse următoarele subiecte:  

1.Prezentarea Raportului   Sectorial Intermediar pentru perioada 2011 – trimestrul II 2013. 

2.Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului Sectorial intermediar 2011- trimestrul II 2013. 

Aprobarea Raportului. 

3.Discuții genrerale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei Ședințe, precum și a 

invitaților adiționali. 

Sunt careva propuneri vis-à-vis de schimbarea agendei? Dacă nu sunt, se pune la vot aprobarea agendei. 

Aprobat unanim. 

În cele ce urmează pentru prezentarea raportului se dă cuvint secretarului grupului de lucru, Cazacu 

Doina. 

Doina Cazacu: 

 

 

 

 

  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 ” 
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În cele ce urmează voi face o prezentare succintă a Raportului Sectorial Intermediar pentru Pilonul I, 

perioada de raportare trimestrul IV 2011- trimestrul II 2013. 

În Strategia de Reformare a Justiției au fost planificate 123 de acțiuni, dintre care pînă în trimestrul II 

2013 au fost planificate 64 de acțiuni,  dintre care 38 sunt realizate, 23 realizate parțial și 3 nerealizate.  

De asemenea avem 23 de acțiuni cu caracter continuu,  dintre care 4 realizate, 3 realizate parțial și 1 

nerealizate. De asemenea, secretariatul a considerat de a include o rubrică nouă în care se regăsesc 

acțiunile pentru care nu au fost planificate careva măsuri, iar în ședința de astăzi grupul de lucru va 

decide asupra acestor categorii de acțiuni. 

Se propune de a pune în discuție cele mai importante modificări, acțiunile care și-au schimbat statutul 

din "realizate parțial" în "realizate". De asemenea se vine cu rugămintea de a completa, de a veni cu 

propuneri sau modificări.  

Se pune în discuție aprobarea raportului sectorului intermediar pentru anii 2011-2013. Perioada scadentă 

trimestrul IV 2011- trimestrul II 2013, fiind discutate acțiunile : 

Acțiunea 1.1.1.p. 1. este realizată și a fost întocmit un raport de evaluare a instanțelor judecătorești. 

Acțiunea 1.1.1.p.2. Realizată parțial- urmează să fie modificată Legea cu privire la organizarea 

judecătorească, proiectul de lege este prezentat cu întîrziere, deaorece nu este finisat, responsabil de 

această acțiune este Ministerul Justiției. S-a efectuat un studiu de către CRJM.  

Olivia Pîrțac:  

Acțiunea 1.1.1. p.2. trebuie să fie trecută din rubrica acțiunilor scadente în rubrica acșiunilor cu caracter 

continuu, deoarece este scadentă tocmai în trimestrul IV 2013. 

Doina Cazacu:  
Acțiunea 1.1.2. punct 1. este realizată parțial. 

Nichifor Corochii: 

Eu să înțeleg că este apreciată acțiunea ca fiind realizată parțial pe motiv că nu este definitivat studiul  și 

că nu este confirmarea? 

Olivia Pîrțac:  

Acțiunea 1.1.2. punct.2 urmează a fi considerată ca fiind realizată, deaoarece s-a ajuns la concluzia că 

modificarea taxei de stat nu este necesară. 

Concluzie: acțiunea este realizată parțial. 

Doina Cazacu:  
Acțiunea 1.1.3. punct. 1 este realizată și au fost operate modificările legislative de rigoare; 

Acțiunea 1.1.4. punct 1 a fost elaborat un studiu și expediat în august 2013 Ministerului Justiției, DAJ, 

CSM; 

Acțiunea 1.1.4. punct.2 este nerealizată pe motivul că Ministerul Justiției a solicit instituțiilor 

responsabile realizarea acestei acțiuni și DAJ urma să prezinte proiectul de lege respectiv, la moment nu 

sunt careva acte confirmative. 

Constantin Bragoi:  

Proiectul de lege a fost prezentat, dacă acțiunea urma a fi realizată, atunci ea este realizată. 

Nichifor Corochii:  

La moment este nerealizată sau sunt și alte puncte de vedere? 

Constantin Bragoi:  

Eu nu cred că scrisoare expediată DAJ-ului de a prezenta acest proiect poartă responsabilitate.  

Nichifor Corochii:  

Stimați colegi, vorbim despre un proiect de lege care trebuie să-și găsească locul ca inițiativă legislativă, 

dacă nu există proiectul, nu a fost aprobat de către grupul de lucru, atunci considerăm că nu a fost 

aprobat. 

Valentin Covali: 

 Ministerul Justiției nu constituie întreg grupul de lucru. 

Concluzie: acțiunea nu este realizată. 

Doina Cazacu: 

 Acțiunea 1.1.5. punct. 1. este realizată și au fost efectuate modificările de rigoare; 

Acțiunea 1.1.5. punct 2. este acțiunea pe care secretariatul  grupului de lucru a plasat-o în rubrica 4 cu 

steluță, acțiune a cărei realizare nu este relevantă și anume ceea ce ține de funcția de administrator al 

instanței judecătorești, fiindcă nu este necesar un regulament privind modul de angajare deoarece 
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aceștia sunt funcționari publici și există un cadru normativ relevant. 

 

Nichifor Corochii:  

Există legea cu privire la funcționarii publici, de aceea nu este necesar de a crea careva regulamente. 

Olivia Pîrțac:  

Ea este calculată la noi la acțiuni realizate, întrebarea era dacă puteți s-o calificați așa? 

Nichifor Corochii:  

Eu nu vreau să deschid o paranteză vis-a-vis de acest regulament, în majoritatea instanțelor sunt angajați 

deja secretarii instanțelor judecătorești. 

Doina Cazacu:  

Acțiunea 1.1.5 punct 4, este realizată, este publicat planul de formare continuă pe site-ul INJ. 

Acțiunea 1.1.6.punct.1 este realizată, fiind modificată Legea cu privire la statutul judecătoresc și a fost 

elaborată Legea privind selectarea, carierea și evaluarea judecătorilor. 

Acțiunea 1.1.6.punct.2 este realizată, fiind efectuat studiul; 

Acțiunea 1.1.6.punct. 3 este realizată, fiind instituit Colegiul de selecție și Colegiul pentru  evaluarea 

performanțelor judecătorilor, astfel se propune de a fi schimbat calificativul din "realizat parțial" în 

"realizat", pentru că au fost aprobate de către Consiliul Superior al Magistraturii regulamentele și au fost 

aleși membrii acestor colegii la Adunarea Generală a Judecătorilor. 

Domnica Manole:  

Este realizată, bineînțeles. 

Nichifor Corochii:  

Vreau să comunic că au fost alese colegiile și că au fost careva probleme, dar colegiile activează, 

urmare acțiunea este realizată. 

Victor Zaharia:  

Au fost publicate pe site-ul CSM aproximativ 27 de hotărîri emise de către colegiile nominalizate. 

 

Doina Cazacu:  
Acțiunea 1.1.7.punct.1 este realizată, fiind modificată Legea cu privire la Statutul judecătorului; 

Acțiunea 1.1.7.punct.2 este realizată, fiind adoptat Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, 

promovare și transferare a judecătorilor, respectiv această acțiune se regăsește în cap. IV al acestui 

regulament și nu este necesar de a adopta un regulament aparte care să prevadă o procedură nemijlocită 

de numire a președinților și a vicepreședinților instanțelor judecătorești, ci se regăsește în regulementul 

menționat mai sus, nr. 211/8 din 05.03.2013; 

Acțiunea 1.1.8 este realizată; 

Acțiunea 1.1.9.punct.1 este realizată, de asemenea fiind operate modificări în legea privind Consiliul 

Superior al Magistraturii; 

Acțiunea 1.1.9.punct.2 este realizată, fiind efectuat un studiu privind eficiența și transparența CSM și se 

găsește studiul pe site-ul www.crjm.md; 

Acțiunea 1.1.12.punct.1 este realizat un raport de evaluare a instanțelor judecătorești din 2012, însă 

recomandările se regăsesc în acest raport și  o considerăm ca fiind realizată; 

Constantin Bragoi: 

Este realizat parțial, este un proces anual și urmează la finele anului să fie o nouă elaborare. 

Olivia Pîrțac: Veți actualiza baza de date? 

Nichifor Corochii:  

S-a făcut actualizarea de către partenerii noștri externi, se necesită de a fi clarificate unele aspecte, așa 

că în ședința următoare putem da o apreciere la această acțiune. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.1.12.punct. 2 este realizată, raportul este plasat pe site-ul www.crjm.md;  

Acțiunea 1.1.12.punct. 3 "stabilirea criteriilor de alocare a fondurilor pentru întreținerea și reparația 

clădirilor instanțelor judecătorești", aceaștă acțiune este considerată ca fiind realizată, deoarece a fost 

efectuat un studiu, însă citind criticile PROMOLEX aduse la acest punct, și anume, ei consideră că nu 

este tocmai ceea ce s-a creat, adică sunt stabilite niște categorii de instanțe, dar nu criterii de alocare.  

Constantin Bragoi:  

Dar este un pic la alt nivel, sunt stabilite anumite categorii de instanțe, în funcție de necesități de 

http://www.crjm.md/
http://www.crjm.md/
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investiții. 

Nichifor Corochii:  

Noi vorbim despre niște criterii bine-stabilite, niște standarde, de care instanțele urmează să se conducă, 

trebuie creată o metodologie care este necasară pentru ca să se poată conduce instituția, în vederea 

asigurării necesităților. 

Doina Cazacu:  

Probabil asta și s-a avut în vedere prin raportul Promolex, iar acțiunile să fie calificate "realizate parțial" 

și nu ca fiind "realizate", urmînd a fi stabilite și aprobate criteriile de alocare a fondurilor pentru 

întreținerea și reparația clădirilor. 

Olesea Covali:  

Categoriile sunt stabilite, însă nu sunt specificate niște ctriterii de alocare, așa cum prevede strategia; 

Constantin Bragoi:  

De elaborat niște criterii... 

Nichifor Corochii:  

Încerc să dau niște explicații, să începem de la formarea bugetului, spre exemplu unele instanțe au 

solicitat sume exagerate pentru mijloacele de transport, altele au solicitat sume pentru securitate internă 

a instanțelor, deși aveau nevoie de mai mult, deci trebuie să avem niște criterii clare, prin care să 

stabilim de ce se vor conduce, cît de solicitat. Este deci o metodologie elaborată de experți pe care noi 

am și acceptat-o. Sunt 3-4 obiecți pe care noi le discutăm și vedem poate mai facem niște recomandări. 

Însă nu aș vrea să las la discreția dvs, deoarece astăzi am fost la Ministerul Finanțelor și am discutat cu 

Dna Carauș, despre faptul că în multe instanțe nu sunt prevăzute cheltuieli pentru securitatea instanțelor. 

Astfel, trebuie prevăzute pentru pază atît și nu mai mult sau mai puțin, pentru transport... pentru costul 

unui dosar să fie atît și nu mai mult sau mai puțin. Într-un raion, spre exemplu cer pentru un dosar 231 

lei, dacă nu greșesc, dar în alt raion se cere 47 de lei, este corect? Trebuie să fie elaborate metodologii 

care să stabilească niște limite argumentate de solicitări bugetare. 

Olivia Pîrțac:  

Singura întrebare este dacă considerați realizată acțiunea sau trebuie să se mai facă ceva la un anumit 

nivel? 

Nichifor Corochii: 

La nivel de studiu este realizat, la nivel de elaborare și aprobare a metodologiei nu este realizat. 

Constantin Bragoi:  

Pentru anul 2014 sunt sigur că ați luat în considerație aceste categorii.. 

Nichifor Corochii:  

Dar spuneți-mi unde este aprobat? Unde s-a comunicat instanțelor că este anume așa? 

Constantin Bragoi:  

Sunt stabilite criteriile, au fost luate în considerație toate solicitările, fiind o aprobare tacită, după mine, 

cum putem să zicem că nu este realizată? 

Doina Cazacu:  

Asta și se propune, de a trece din realizată, în realizată parțial. 

Constantin Bragoi:   

Cred că ele sunt realizate, deoarece prevederile studiului în cauză se aplică de către instanțe, și pentru 

anul 2014 s-au luat în calcul, deci acesta era scopul, să avem o claritate pentru instanțe, dar nu 

formalități. 

Olivia Pîrțac: să fie pus la vot, cine este pentru acțiune ca realizată, cine pentru realizat parțial? 

Nichifor Corochii:  

Eu consider totuși că este realizată parțial, deoarece urmează să fie stabilite niște criterii unice și cît de 

cît recomandate, adică obligatorii, să fie aprobate și dacă deja nu se conduc de ele să fie aplicată și 

răspunderea... 

Victoria Zaharia:  

Dacă doriți s-o aprobați, aprobați-o, dar dacă toată lumea se conduce efectiv de ele scopul este atins. 

Constantin Bragoi:  

Consiliul deja s-a condus de ele, astfel tacit ele deja au fost aprobate tacit. 

Olivia Pîrțac: 

Noi putem scrie aceasta și la concluzii, dar scriem că este realizată 
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Concluzia:  acțiunea rămîne a fi realizată. 

Acțiunea 1.2.1. punct. 1. este realizată, fiind modificată legislația; 

Acțiunea 1.2.1. punct 2 – a venit informația de la instituția vizată precum că au fost modificate un șir de 

hotărîri ale CSM și apobate un șir de regulamente și este lista, precum și urmează a fi modificate și 

abrogate un șir de alte regulamente. 

Nichifor Corochii: 

 acțiunea este realizată, la nivel  de aprobare prin Consiliu, regulamentele se modifică. Informația nu 

este actualizată. 

Doina Cazacu:  

CSM, dacă poate să vină cu o notă actualizată, pentru a fi introduse toate modifcările. Acțiunea rămîne a 

fi calificată ca fiind realizată. 

Concluzie: acțiunea este realizată. 

Doina Cazacu: 

 Acțiunea 1.2.2. punct 1. ROLISM este realizat un raport de evaluare a instanțelor judecătorești sub 

aspectul tehnologiilor informaționale și raportul se găsește pe www.crjm.md; 

Concluzie: acțiunea este realizată. 

Acțiunea 1.2.2. punct. 2 este realizată, fiind modificată legea privind organizarea judecătorească; 

Acțiunea 1.2.2. punct 3. este realizată pe motivul eleborării Regulamentului privind distribuirea 

aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești; 

Acțiunea 1.2.2. punct. 4. este realizată parțial, cu susținerea Programului ROLISP, la moment a fost 

contractată o companie care să îmbunătățească algoritmul de repartizare aleatorie, perioada de pilotare 

fiind 01.09.2013-30.09.2013, nefiind finisat procesul; 

Acțiunea 1.2.2. punct. 8- este realizată, prin hotărîrea Consiliului INJ a fost aprobat un plan, fiind 

instruiți colaboratori ai instanțelor judecătorești, respectiv a fost publicat pe site-ul www.inj.md; 

Acțiunea 1.2.3. punct. 1. – este realizată parțial, însă se propune de a fi calificată ca fiind realizată 

integral, deoarece s-a constatat că în urma studiului privind modificarea Codului de procedură penală, a 

Codului de procedură civilă și a Legii contenciosului administrativ, s-a ajuns la concluzia că nu urmează 

a fi modificată Legea contenciosului administrativ, respectiv celelalte două coduri au fost modificate. 

Deoarece în urma studiului se  consideră că nu este necesar de a modifica Legea Contenciosului 

Administrativ, putem califica acțiunea ca fiind realizată. 

Domnica Manole:  

Urmează a fi modificată Legii contenciosului administrativ care este în contradicție cu Codul de 

procedură civilă; 

Nichifor Corochii: 

Este un proiect al Codului contenciosului administrativ.  

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial. 

Doina Cazacu:  

Acțiunea 1.2.3. punct.2. Elaborarea proiectului de   modificare a Codului contravenţional  nr.  218-XVI 

din 24 octombrie  2008 - este realizată parțial, au avut loc dezbateri publice pe marginea proiectului la 

23.07.2013. Proiectul de modoficare a fost avizat și supus expertizei anticorupției. 

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

examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora – este realizată parțial, 

CSM a adoptat Hotărîrea nr. 582/24 din 06 august 2013 cu privire la crearea grupului de lucru pentru 

elaborarea unor regulamente. 

Nichifor Corochii: 

Se va convoca o ședință, la care se va pune în discuție problemele legate de dosarele care sunt restante 

cu 12, 24, 36 de luni, este opurtun și necesar de a  stabili niște termini. Va fi stabilit și volumul optim 

pentru fiecare judecător. 

Domnica Manole:  

Privitor la durata acțiunilor procesuale, apare o întrebare, cum să-i dăm o apreciere corespunzătoare. 

Multe dintre regulamnte apar, spre exemplu pe 23 iunie s-a aprobat, pe 25 iunie s-a publicat, judecătorii 

au nevoie de timp să facă cunoștință cu aceste regulamente. Cel mai important este că aceste regulamnte 

se aprobă înainte de concedii și înainte de anul nou. 

Doina Cazacu:  

http://www.crjm.md/
http://www.inj.md/
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Acțiunea 1.2.3. punct. 5. Elaborarea planului de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor 

şi regulile de amânare a examinării cauzelor- este realizată, însă nu este nici un plan care să fie aproba, 

de aceea se propune calificarea din acțiune realizată în acțiune realizată parțial. 

Nichifor Corochii:  

Planul de instruire este ceva, este important a menționa dacă în acest plan de instruire se regăsesc 

tematicile propuse. Fiecare dintre judecători cunoaște cum se pun dosarele pe rol, cum se amînă. 

Olga Pisarenco:  

Este realizare continuă a acțiunii, la seminare s-au înscris persoane, au fost realizate instruiri. În 2013 

tematica respectivă tot a fost atinsă, au fost și instruiri, adică planul oricum a fost realizat. A fost 

elaborate planul și am raportat, am scris și Hotărîrea Consiliului INJ. 

Concluzie: acțiunea este realizată. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 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 

Nichifor Corochii:  

Dacă luăm în considerație evenimentul de ieri, privind reformarea site-ului CSJ lucrurile merg bine, pe 

site-urile instanțelor veți găsi toată informația. 

Cristina Malai: 

S-a efectuat un studiu pe marginea acestei acțiuni, sau făcut și recomandări. 

Olivia Pîrțac: 

Dacă s-au realizat déjà studii, care cuprind și subiectul acesta, putem face trimitere și la ele, poate o 

considerăm ca fiind realizată integral? 

Valentin Covali:  

Este indicat că trebuie făcut studiu și recomandări. 

Olivia Pîrțac: 

Este  cazul să privim acțiunea în esență, nu doar în mod general. Dacă s-a studiat problema din mai 

multe perspective, de ce ar trebui să se mai facă studii suplimentare? 

Concluzia: realizată parțial, necesită implementarea recomandărilor. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.2.5. punct. 1.- este realizată, fiind efectuate modificări în Codul de procedură penală; 

Acțiunea 1.2.5. punct. 3 – este realizată, fiind modificată componența CSM; 

Acțiunea 1.2.6. punct. 1- este realizată, a fost modificată Legea  cu privire la statutul judecătorului. 

Acțiunea 1.2.6. punct. 2- este realizată parțial, fiind demara procesul de elaborare a criteriilor de 

evaluare; 

Acțiunea 1.2.6. punct.3- este realizată parțial, planul prevede 2 seminare cu durata de 5 zile cu instruirea 

tuturor judecătorilor de instrucție; 

Nichifor Corochii:  

Eu aș putea să vă comunic, că de la 23-27 septembrie se vor organiza cursuri de instruire pentru 

judecătorii de instrucție în cadrul INJ. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.2.6. punct.4 - Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind 

procedura şi condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, acțiunea este realizată parțial, dar ar fi 

cazul de a se schimba calificativul în realizată, deaorece déjà a fost aprobat Regulamentul privind 

procedura de numire a judecătorilor de instrucție, Hotărîrea CSM nr. 145/6 din 12.02.2013; 

Concluzie: acțiune realizată. 

Acțiunea 1.3.1. punct. 1: Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, 

procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei- este realizată, fiind planificate ședințe, a fost 

aprobat planul de lucru. 

Victor Zaharia: 

Cred că trebuie considerată ca fiind parțial realizată, nu este determinat numărul de personal necesar a fi 

instruit. 

Olga Pisarenco:  

A fost elaborat conceptul și plasat pe site. 

Concluzie: realizată parțial 
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Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.1. punct. 2: este realizată parțial, au fost expediate în 2012 o scrisoare în adresa INJ 

privind prezentarea propunerilor, care au parvenit la MJ la data de 08.11.2012. Propunerile la care s-au 

ajuns au fost expediate tuturor instituțiilor vizate. 

Acțiunea 1.3.1. punct. 3- este nerealizată.  

Acțiunea 1.3.1. punct. 8- este realizată parțial, în informația prezentată de către INJ este indicat faptul că 

urmau să contracteze experți. 

Acțiunea 1.3.2. punct. 1 – realizată parțial, a fost contractat un expert în domeniu care urmează să 

efectueze un studiu pînă la sfîrșitul lunii septembrie 2013. 

Acțiunea 1.3.2. punct.4 – este realizată, fiind elaborate curricule pentru semestrul I, II, III, pentru 

promoțiile 2011-2013, 2012-2014. 

Acțiunea 1.3.2. punct. 5. -  este realizată, la 20.06.2013, MJ a prezentat versiunea inițială a proiectului 

de lege, care a fost discutat parțial într-o ședință a grupului de lucru din 28.06.2013. 

Olivia Pîrțac:  

Probabil ar fi cazul să fie calificată ca fiind realizată parțial. 

Victor Zaharia: 

Dacă ne uităm la indicatori, Componența Consiliului, legea nu este, dar este aplicat, presupune propriu-

zis despre existența legii. 

Olivia Pîrțac:  

Avem realizat parțial doar primul indicator; 

Concluzie: realizată parțial; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.2. punct. 6- este realizată, au fost create mai multe tehnici și metodologii. 

Olga Pisarenco:  

Această acțiune este realizată de către INJ în permanență. 

Victor Zaharia:  

Noi metode de instruire, ține de o nouă metodologie, nu știu dacă INJ are capacități de a elabora noi 

metode, sau modalități de intruire, instruirea la distanță, ar putea să facă, dacă ne uităm la detalii, se face 

trimitere la metode de instruire, adică metode de formare. Ce au învățat formatorii aceștea: cum se 

utilizează jocul de rol sau cum se instruiește la distanță? 

Olga Pisarenco: 

Luînd în considerare termenul de realizare în trimestrul IV 2012, au fost realizate acțiunile; 

Valentin Covali:  

Urma să fie indicat: pentru perioada de raportare; 

Olivia Pîrțac:  

Dar nu este corect, deoarece aceste acțiuni sunt scadente. 

Victor Zaharia:  

Este cineva care a beneficiat de instruire? Metode elaborate și aplicate, aplicate semnifică beneficiari ai 

metodelor. 

Olga Pisarenco: 

Da, acuma se fac, au fost instruiți 32 de formatori. Sunt aplicate diferite metode de formare. 

Concluzie: acțiunea este realizată. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.3. punct.1- este realizată parțial, fiind demarat studiul practicii europene și IRP a realizat 

un studiu privind oportunitatea creării instanțelor specializate pentru minori; 

Victor Zaharia:  

Studiul privind cauzele cu minorii este făcut, dar aici este vorba nu doar de minori, ci de instanțe 

specializate. 

Concluzie: realizată parțial 

Acțiunea 1.3.3. punct 2.- este realizată parțial, prin Hotărîrea CSM nr. 219/8 din 05.03.2013 au fost 

desemnaţi judecătorii pentru specializare în domeniul examinării cauzelor cu implicarea minorilor, 

judecătorilor de instrucție. 

Acțiunea 1.3.3. punct. 5- este realizat parțial, demarat procesul de elaborare a unui proiect de finanțare 

de către donatori; 
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Nichifor Corochii: a fost discutată problema dată și dezbătută; 

Domnica Manole: au fost studii pentru specializarea judecătorilor; 

Olesea Stamate: este un studiu privind instanțele specializate? 

Olivia Pîrțac:  

Dacă CRJM a efectuat un studiu, poate fi vazut dacă se referă și la această problemă; 

Concluzie: acțiunea nu este realizată; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.4. punct.1- este realizată, a fost modificată Legea cu privire la INJ, Legea cu privire la 

statutul judecătorului; 

Acțiunea 1.3.4.punct. 2- este realizată parțial,  

Nichifor Corochii: 

Această comisie lucrează pentru absolvenții institutului, tot așa ar putea lucra și pentru examinarea 

persoanelor cu o vechime în muncă de peste 5 ani; 

Olga Pisarenco: 

Noi facem comisia pentru absolvenții institutului o dată pe an, solicitările de la CSM vin pe parcursul 

anului permanent. Trebuie de stabilit de cîte ori. Legea INJ nu prevede întruirea de mai multe ori, noi 

finanțăm membrii comisiei care evaluează absolvenții INJ, dar celelalte întruniri nu pot fi salarizate, nu 

sunt prevăzute surse. 

Olivia Pîrțac: 

Este un regulament elaborat, doar că nu este aprobat. 

Doina Cazacu: 

Este un proiect de modificare a Legi INJ, este elaborat proiectuil de regulament privind modul de 

organizare și esfășurare a examenului de capacitate... 

Victor Zaharia: 

Este un singur indicator: Comisia unică creată, nu se cere elaborarea niciunui regulament; 

Olivia Pîrțac: 

Urmează a fi analizată situația obiectiv, dacă sunt realizate careva acțiuni, mai mult de 50% din acțiune 

sau mai puțin, de asemenea cum au fost apreciate celelalte acțiuni. 

Olga Pisarenco:  

Altfel trebuie pusă întrebarea: dacă proiectul modificării Legii INJ conține prevederi privitoare anume la  

sistemul unic de accedere la profesia de judecător. 

Nichifor Corochii: 

Este vorba de comisie, nu se spune de proiecte, de modificări... Cînd va fi modificat cadrul leglal și va fi 

pus în aplicare, atunci putem vorbi despre realizarea acțiunii. 

Concluzie: acțiunea nu este realizată. Comisia unică nu este creată de INJ. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.5. punct.1.- este realizată, fiind modificată Legea cu privire la statutul judecătorului  și a 

proiectului de lege privind selectarea, avansarea în carieră și evaluarea performanței judecătorilor 

Acțiunea 1.3.5. punct 2.- este realizată parțial 

Nichifor Corochii: 

Este cadrul legal, colegii lucrează conform planului de evaluare aprobat de către CSM. 

Olivia Pîrțac: 

Acțiunea este realizată. 

Concluzie: acțiunea este realuzată. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.5. punct. 3 - este realizată, fiind creat Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor; 

Acțiunea 1.3.6. punct. – este realizată, Centrul de Prevenire și analiză a Corupției a realizat deja un 

sondaj în acest sens, rezultatele deja publicate; 

Acțiunea 1.3.7. punct.1- este realizată, find operate modificările legislative de rigoare; 

Acțiunea 1.3.7. punct. 2 – este realizată, fiind modificate regulamentele CSM; 

Acțiunea 1.3.7. punct. 3- este realizată, au fost efectuate controale și întocmite rapoarte; 

Acțiunea 1.3.8. punct. 1- este realizată, fiind efectuat studiul; 

Acțiunea 1.3.8. punct. 2- este realizată, proiect de Lege remis spre examinare Guvernului; 

Acțiunea 1.3.9. punct. 1- este realizată; 
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Acțiunea 1.3.10. punct.1- este realizată, a fost modificată Legea privind organizarea judecătorească; 

Victor Zaharia:  

Indicatorul 2 este realizat, dar indicatorul nr. 3 elaborarea fișei postului pentru asisteți judiciari, este 

realizată? 

Nichifor Corochii: 

Sunt elaborate fișele postului pentru toate categoriile de funcții prin Hotărîrea Consiliului CSM; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.10. punct.3 – este realizată parțial, au fost elaborate planurile dse învățămînt, fiind instruiți 

în 2012 și 2013 asistenții judiciari; 

CATEGORIA II- ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU  

Acțiunea 1.1.3. punct. 2- este realizată pentru perioada de raportare, în total s-au desfășurat 4 seminare, 

fiind instruiți 126 pesoane 

Acțiunea 1.1.3. punct. 3- este realizată pentru perioada de raportare, a fost întocmit un raport de 

evaluare; 

Acțiunea 1.1.3. punct.4 - este realizată pentru perioada de raportare, plasarea materialelor pe paginile 

web ale instanțelor; 

Acțiunea 1.1.5. punct. 3 - este realizată pentru perioada de raportare, fiind elaborată structura tipică a 

statelor de personal ale instanțelor; 

Nichifor Corochii:  

Pentru fiecare instanță s-a stabilit deja numărul de judecători, de asistenți judecătorești, grefieri; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.1.5. punct. 5 - este realizată pentru perioada de raportare, fiind organizatre cursuri de 

instruire inițială și continuă; 

Acțiunea 1.1.5. punct. 6 - este realizată pentru perioada de raportare, instruirea contabililor în domeniul 

managementului financiar; 

Acțiunea 1.1.6. punct.4-  este realizată pentru perioada de raportare, a fost aprobat Regulamentul privind 

criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor; 

Acțiunea 1.1.6. punct. 5- este realizată pentru perioada de raportare, a elaborat un proiect de Lege de 

modificare a Constituției; 

Acțiunea 1.1.7. punct. 3- este realizată pentru perioada de raportare; 

Acțiunea 1.1.11. punct. 1- este realizată pentru perioada de raportare. 

Nichifor Corochii:  

Acțiunea nu este realizată nici parțial, în instanțe nu este poliție. 

Doina Cazacu: 

Din informația prezentată de MAI, reiese faptul că a fost creată o subdiviziune a MAI, numită Serviciul 

poliției judecătorești; 

Nichifor Corochii: 

Pe moment nu este realizat, exemplele din ultimul timp sunt foarte regretabile, nu există echipament, 

cum sunt precizați în indicatori;  

Concluzie: nu este realizată; 

Domnica Manole: solicitările noastre privind asigurarea cu poliție și echipament nu au fost satisfăcute; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.1.11. punct. 3- nu s-au planificat acțiuni pentru perioada de raportare, acest calificativ a fost 

dat de către grupul de lucru, luîndu-se în considerare termenul d realizare mai mare.  

Olivia Pîrțac: 

Nu pot fi considerate ca fiind nerealizate acțiunile care au un termen de implementare atît de mare; 

Valentin Covali:  

Acesta este termenul limită, dar pentru perioada de raportare pot fi efectuate careva acțiuni? Nu s-a 

realizat nimic la momentul de față. 

Olivia Pîrțac: 

Stabilisem conform metodologiei, însă mijloacele vor fi alocate pentru 2014, planul de realizare este 

întomit pentru 2014. Nu s-au planificat în general acțiuni pînă la perioada de raportare. 

Victor Zaharia:  

Nu s-au planificat, însă că sunt realizate pentru perioada de raportare este altceva. 
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Olivia Pîrțac: 

Se vine cu propunerea de a include o categorie aparte- nu se aplică, dar încă nu este inclusă în 

metodologie. 

Nichifor Corochii: 

Nu este prevăzută de metodologie, respectiv se califică ca fiind nerealizată; 

Concluzie: este nerealizată acțiunea 1.1.11 p.1. 

Acțiunea 1.1.11. punct. 4 - este realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Nichifor Corochii: 

Aceeași situație ca și la acțiunea precedentă, este nerealizară, deoarece în cîteva instanțe a demarat 

procesul de dezinstalare, însă mai este mult de lucru. Nu este nici măcar parțial, pentru mine parțial ar 

însemna 49% cel puțin. 

Concluzie: acțiune nerealizată. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.2.2. punct. 5- este realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Nichifor Corochii: 

Dacă vorbim despre înregistrarea audio a ședințelor, atunci acțiunea este realizată parțial. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.2.2. punct. 6 - este realizată pentru perioada de raportare, fiind instalate dispozitivele audio 

de înregistrare și repartizate reportofoane în instanțe. 

Olesea Stamate:  

Consider că este realizată parțial, nu este echipamentul video. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.2.2. punct. 9- este realizată pentru perioada de raportare, au fost organizate 4 seminare, fiind 

instruite 680 persoane; 

Acțiunea 1.2.3. punct. 3- este realizată pentru perioada de raportare, CRJM a elaborat un studiu în acest 

sens; 

Acțiunea 1.2.3. punct. 6- este realizată pentru perioada de raportare, au fost organizate 2 seminare, 

instruirea a 36 judecători; 

Acțiunea 1.2.4. punct.1 - este realizată pentru perioada de raportare, fiind efectuat un studiu în domeniul 

finanțări sistemului judecătoresc; 

Acțiunea 1.2.4. punct. 4- este realizată pentru perioada de raportare, se lucrează la versiunea  a IV-a a 

PIGD; 

Acțiunea 1.2.5. punct. 2 - este realizată pentru perioada de raportare, a fost elaborat Planul de 

monitorizare pentru anul 2013; 

Acțiunea 1.2.6. punct. 3- este realizată pentru perioada de raportare, este planul de formare continuă, 

plasat pe site-ul INJ; 

Acțiunea 1.2.6. punct.5 - este realizată parțial pentru perioada de raportare; 

Acțiunea 1.3.1. punct. 4 – este nerealizată pentru perioada de raportare; 

Acțiunea 1.3.1. punct. 5 - este realizată pentru perioada de raportare, în 2013 au fost organizate 2 

seminare și instruiți 29 formatori; 

Acțiunea 1.3.1. punct.7- este realizată pentru perioada de raportare, s-a desfășurat licitație publică; 

Olga Pisarenco:  

Pentru perioada de raportare este realizată, iar din septembrie încep lucrările; 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.2. punct. 7- este realizată pentru perioada de raportare, a fost institută Direcția instruire și 

cercetare; 

Acțiunea 1.3.3. punct. 4 - este realizată pentru perioada de raportare, în total au fost organizate 113 

seminare, la care au participat 2620 judecători și procurori; 

Acțiunea 1.3.4. punct. 3 – nu au fost prevăzute acțiuni pentru perioada de raportare; 

Olga Pisarenco:  

Nu există cadrul legal. 

Nichifor Corochii: acțiunea nu este realizată. 

Concluzie: acțiunea nu este realizată. 

Doina Cazacu: 
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Acțiunea 1.3.5. punct. 4 - nu au fost prevăzute acțiuni pentru perioada de raportare. S-au examinat 40 de 

materiale ale judecătorilor care au candidat la funcția de președinte sau vicepreședinte. 

Nichifor Corochii: 

Acțiunea este realizată. 

Concluzia: Acțiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.6. punct. 2- nu au fost prevăzute acțiuni pentru perioada de raportare.  

Nichifor Corochii: 

CRJM face un raport. 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare. 

Doina Cazacu: 

Acțiunea 1.3.10. punct. 2 - realizată pentru perioada de raportare, funcția de asistent judiciar introdusă 

în toate instanțele judecătorești; 

Acțiunea 1.3.10. punct. 4 - realizată pentru perioada de raportare, au fost aprobate planurile pentru 

instruirea continuă. 

Nichifor Corochii: 

Dacă este dorința de a da alte calificative, puteți să completați. 

 

 
Subiectul 2.  

Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului Sectorial  Intermediar pe Pilonul I pentru 

perioada trimestrul IV 2011-  trimestrul II 2013. Aprobarea Raportului 

Decizie /Concluzie : s-a aprobat Raportul Sectorial Intermediar 2013 pentru Pilonul I unanim. 

 

Subiectul 3. 

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

precum și a invitaților adiționali 

Decizie/Concluzie:  următoare ședință se va desfășura pe 23 octombrie, ora 15:00 

Ședința din 23 octombrie 2013, ora 15: 00 se va axa pe examinarea acțiunilor nerealizate. 
 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- aprobarea Raportului   Sectorial Intermediar pe Pilonul I pentru perioada trimestrul IV 2011 – 

trimestrul II 2013; 

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

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

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 23 ocmbrie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: Examinarea acțiunilor nerealizate din Raportului   Sectorial Intermediar pe 

Pilonul I pentru perioada trimestrul IV 2011 – trimestrul II 2013. 
 

V. Anexe  

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

- Agenda ședinței; 

- Raportului   Sectorial Intermediar pe Pilonul I pentru perioada trimestrul IV 2011 – trimestrul II 2013  
 

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.  
 

 

VII. Semnături  
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       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

  

 

                                           ____________________                                                             ____________________ 

             

                                               Nichifor CORCHII                                                                        Doina CAZACU 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

 Diana Cucer Ministerul Justiției 

 Nichifor Corochii Consiliul Superior al Magistraturii 

 Constantin Bragoi Departamentul de Administrare Judecătorească    

 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Mancevschi Oleg Uniunea Avocaților 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 Victor Zaharia Institutul de Reforma Penale 

 Pavel Grecu Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

B. Membrii observatori  

 Cristina Malai  USAID ROLISP 

   

C. Membrii invitați  

 Erik Svanidze Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domaniul justiției” 

 Oleasea Stamate Reprezentantul Asociației PROMOLEX 

   

D. Secretariat  

 Veronica Vition  Ministerul Justiței 

 Olivia Pîrțac Ministerul Justiței 

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

 --------------------------- ----------------------------------------------------- 

   
 


