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Ordinul nr.______                                                                          Hotărîrea  nr.______ 
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cu privire la desfășurarea ședințelor de 

judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință 

în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare  

Pentru asigurarea executării art.32 alin.(2) din Codul de procedură penală: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației 

de teleconferință în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare (se anexează). 
 

 

2. Președinții instanțelor judecătorești și directorii instituțiilor penitenciare vor aduce la 

cunoștința personalului implicat în utilizarea aplicației de teleconferință conținutul Regulamentului 

privind desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în instanțele 

judecătorești și instituțiile penitenciare și vor asigura implementarea acestuia. 
 

 

3. Instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare vor asigura funcționarea optimă a 

echipamentului periferic necesar pentru desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de 

teleconferință. 
 

4. Agenția de administrare a instanțelor judecătorești şi Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor vor asigura monitorizarea implementării Regulamentului privind desfășurarea 

ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în instanțele judecătorești și instituțiile 

penitenciare. 

 

 

 

 

Ministrul Justiției                                                                       Preşedintele  Consiliului  

                                                                                                     Superior al Magistraturii                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprobat prin: 
 

Ordinul ministrului justiției 

nr. ______din __________ 
 

Hotărîrea Consiliului Superior  

al Magistraturii nr. ________ 

din _____________________ 

 

REGULAMENT 

privind desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de 

teleconferință în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament stabilește mecanismul de administrare și utilizare a aplicației de 

teleconferință, desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință, organizarea 

tehnică și funcționarea aplicației de teleconferință 
 

2. Regulamentul se aplică în exclusivitate ședințelor de judecată desfășurate pentru examinarea 

chestiunilor prevăzute de art. 469, 473
1
 și 473

2
 din Codul de procedură penală și  numai dacă  implică 

comunicarea prin intermediul aplicației de teleconferință.  
 

3. La utilizarea aplicației de teleconferință, echipamentul periferic pentru teleconferință trebuie 

instalat și utilizat, astfel încît să creeze condiții similare unei ședințe de judecată cu prezența fizică a 

participanților. 
 

 

II. Administrarea și utilizarea aplicației de teleconferință 
 

4. Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești contractează administratorul tehnic central - 

instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” responsabilă de 

asigurarea funcționalității tehnice a aplicației de teleconferință și organizarea la nivel central a 

activității de comunicare între instanța judecătorească și instituția penitenciară. 

 

5. În temeiul raporturilor contractuale, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

solicită administratorului tehnic central atribuirea spaţiului pe platforma MCloud pentru stocarea 

securizată a programului de funcționare a aplicației de teleconferință, precum și asigurarea: 

a) conexiunii virtuale între instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare; 

b) funcționalității și mentenanței la nivel central a aplicației de teleconferință; 

c) confidențialității comunicării prin teleconferință. 

 

5.  Instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare au calitatea de administratori locali și 

utilizatori ai aplicației de teleconferință. 
 

6. Conducătorii instanțelor judecătorești și ai instituțiilor penitenciare desemnează prin act intern 

persoana responsabilă de asigurarea controlului asupra activității de utilizare a aplicației de 

teleconferință, precum și administratorii tehnici locali, responsabili de asigurarea funcționalității 

aplicației la nivel local. 
 

7. Administratorii tehnici locali verifică funcționalitatea aplicației de teleconferință și realizează 

activități de conectare și deconectare a acesteia. 
 

8. În vederea asigurării funcționalității partajat-securizate a aplicației de teleconferință, 

administratorul  tehnic central creează și instalează pe stația de lucru din sălile de ședințe ale 

instanțelor judecătorești și instituțiilor penitenciare, profiluri de administrare distincte pentru grefierii 

și angajații instituției penitenciare desemnați să asiste organizarea ședințelor de judecată desfășurate cu 



utilizarea aplicației de teleconferință și atribuie acestora acces partajat-securizat, creînd conturi și 

atribuind parole temporare. 
 

9. Pentru asigurarea accesului la aplicație, administratorul tehnic central atribuie utilizatorilor 

parole de acces formate din cel puțin 10 caractere, inclusiv majuscule, minuscule, cifre și caractere 

speciale. Administratorul tehnic local transmite parola grefierului și angajatului împuternicit al 

instituției penitenciare, în plic sigilat, care au obligația s-o modifice odată cu recepționarea link-ului de 

acces la aplicația de teleconferință. 
 

III. Desfășurarea ședinței de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință 
 

10. Înainte de desfășurarea ședinței de judecată, grefierul și angajatul din instituția penitenciară 

responsabili de organizarea ședinței de judecată, asistați de administratorii tehnici locali, verifică 

funcționalitatea aplicației de teleconferință, calitatea conexiunii, a imaginii și a sunetului transmis. 
 

11. Administratorul tehnic local din cadrul instituției penitenciare, asistă deținutul care participă la 

ședința de judecată la distanță, prin conectarea și deconectarea aplicației și după caz, explicarea 

modului de utilizare a echipamentului periferic necesar pentru desfășurarea ședințelor de judecată cu  

utilizarea acesteia. 
 

12. Comunicarea prin teleconferință este supravegheată de către angajații subdiviziunii interne 

responsabile de siguranța și regimul penitenciar al instituției penitenciare care sunt informați în 

prealabil despre necesitatea implicării în activitatea de supraveghere.  
 

13.  Sunt salvate şi stocate dooar înregistrările audio a şedinţelor de judecată desfăşurate prin 

intermediul aplicaţiei de teleconferinţă, cele video nu se păstrează. 
 

14. Administratorul tehnic local raportează imediat administratorului tehnic central despre 

defecțiunile tehnice apărute în procesul utilizării aplicației de teleconferință pentru remedierea 

acestora. 
 

15. Administratorii tehnici locali şi administratorul tehnic central sunt responsabili de asigurarea 

funcționalității aplicației de teleconferință pe întreaga durată de desfășurare a ședinței de judecată. În 

cazul apariției unor defecțiuni tehnice a echipamentului periferic, administratorul tehnic local 

informează președintele ședinței de judecată despre apariția acestora și modalitatea de remediere a 

defecțiunilor şi raportează problema tehnică, după caz, administratorului tehnic central.  
 

16. La finalizarea  ședinței de judecată desfășurate prin intermediul aplicației de teleconferință, 

administratorul tehnic local din instituția penitenciară și instanța judecătorească informează 

participanții la  proces despre finalizarea activității de comunicare prin intermediul aplicației de 

teleconferință și deconectează echipamentul tehnic. 

 

IV. Organizarea tehnică și funcționarea aplicației de teleconferință 

 

17. Camerele video se instalează astfel încît să acopere toate unghiurile lipsite de vizibilitate și se 

utilizează astfel încît să ofere judecătorului și participanților la proces o imagine precisă a tuturor 

evenimentelor care au loc în sala de teleconferințe a instituției penitenciare și respectiv în sala de 

ședințe a instanței judecătorești, prezentând în imaginea retransmisă tabloul integru al sălii în care se 

află deținutul și respectiv tabloul integru al sălii de ședință din cadrul instanței judecătorești.  
 

18. Sunetul și imaginile transmise prin intermediul aplicației de teleconferință trebuie să fie bine 

corelate și reproduse, fără nici un decalaj perceptibil. Aspectul exterior, expresiile faciale și gesturile 

persoanelor în cauză trebuie să fie percepute clar. 
 

19. Unghiul și distanța de vizualizare trebuie să permită tuturor participanților să utilizeze același 

ecran în mod identic. Dimensiunea ecranului trebuie să fie suficient de mare, pentru a permite  sub 

aspectul unghiului de vizualizare ca persoanele implicate să fie redate într-o  dimensiune suficientă 

pentru a crea percepția unei ședințe de judecată cu prezența fizică a participanților. 
 



20. Camerele video trebuie să fie fixate și să includă câteva poziții presetate pentru rotire 

panoramică, înclinare și distanță focală. Una dintre pozițiile posibile trebuie presetată ca preferențială. 

21.  Deschiderea unghiului camerelor de focalizare trebuie să fie suficient de mare, pentru a garanta 

faptul că fața, umerii și partea superioară a corpului participanților sunt vizibile în mod clar.  

 

22. Microfoanele trebuie poziționate astfel încât toți participanţii să poată fi înțeleși clar, fără 

distorsiuni provocate de zgomotul de fond. 

 

23. Calitatea sunetului și a imaginii trebuie să fie continuă și nici o interferență externă în calitatea 

imaginii sau a sunetului nu este admisă. 
 

18. Evidența statistică a ședințelor de judecată  

desfășurate prin intermediul aplicației de teleconferință  
 

24. Instanțele de judecată țin evidența lunară a ședințelor  de judecată cu utilizarea aplicației de 

teleconferință conform anexei nr.1 și asigură prezentarea trimestrială a rapoartelor statistice Consiliului 

Superior al Magistraturii și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. 

 

25. Instituțiile penitenciare țin evidența lunară a ședințelor  de judecată cu utilizarea aplicației de 

teleconferință conform anexei nr. 2  și asigură prezentarea trimestrială a rapoartelor statistice 

Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 

 

Anexa nr. 1  

  la Regulamentul privind desfășurarea ședințelor 

 de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în 

 instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare 

 

Nr.  Categoria    

dosarului 

Numărul de solicitări 

de desfășurare a 

ședințelor de judecată 

prin intermediul 

teleconferinței 

Numărul de cereri de 

examinare în lipsa 

deținutului 

Numărul 

cererilor  retrase 

Numărul de 

ședințe desfășurate 

      

 

 

 

Anexa nr. 2  

  la Regulamentul privind desfășurarea ședințelor 

 de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în 

                 instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare 

 

Nr. Categoria 

dosarului 

Numărul de 

solicitări de 

desfășurare a 

ședințelor de 

judecată prin 

intermediul 

teleconferinței 

Numărul de 

cereri de 

examinare 

în lipsa 

deținutului 

Numărul 

cererilor 

retrase 

Numărul de 

ședințe 

desfășurate 

Numărul 

deținuților 

participanți 

Mijloacele 

financiare 

economisite pentru 

transportarea 

deținuților 

        

 


