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LISTA 

recomandărilor propuse de 

Programul pentru Justiție Transparentă cu privire la 

proiectul Planului de Acțiuni de implementare a Strategiei pentru Asigurarea 

Independenței și Integrității Sectorului Justiției (SIISJ) 2020-2023 
 

 

Acronime: 

AAIJ - Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti 

ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor  

CEPJ - Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor  

CEPEJ - Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei 

CEJ - Comisia de etică şi conduită profesională a judecătorilor  

CD - Colegiu Disciplinar 

CSM - Consiliul Superior al Magistraturii 

CSCJ - Colegiul pentru Selecția şi Cariera Judecătorilor 

IJ - Inspecția Judiciară 

INJ - Institutul Național al Justiției 

MJ - Ministerul Justiției 

PIGD - Programul integrat de gestionare a dosarelor 

PNIJ - Portalul Naţional al Instanţelor de Judecată 

SIJ - Sistemul Informaţional Judiciar  

STISC - Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

 

 

Obiectivul 1.1. Consolidarea independenţei şi administrării sistemului 

judecătoresc şi procuraturii 
 

Obiectivul specific 1.1.2. Sporirea independenței sistemului judecătoresc 

 

 Se recomandă corectarea numerotării Obiectivului specific din 1.1.2. în 1.1.1. și, 

corespunzător, a celorlalte Obiective specifice din cadrul Obiectivului 1.1. 

 

 Se propune completarea Acțiunii “c) Instituirea unui mecanism de antrenare a corpului 

de judecători în procesul de desemnare a candidaților pentru funcția de președinte şi 

vicepreședinte a instanțelor judecătorești”, cu o acțiune suplimentară conexă, după cum 

urmează:“Analiza experienței altor state în vederea identificării bunelor practici ce vor 

facilita procesul de elaborare a cadrului legal/regulatoriu corespunzător”. Considerăm că 

analiza bunelor practici existente cu privire la modul de desemnare a candidaților pentru 

funcția de președinte și vicepreședinte a instanțelor judecătorești din alte state ar trebui 

desfășurată anterior procesului de elaborare a cadrului legal necesar și, subsecvent,  va 

servi drept suport informativ la elaborarea proiectului de act legislativ şi a notei 

informative, pentru instituirea mecanismului propus de antrenare a corpului de judecători 

la desemnarea judecătorilor în funcții manageriale.  

 

Indicator de rezultat: 

- Studiu efectuat. 

 

Obiectivul specific 1.1.3. Consolidarea capacităţilor CSM și a organelor din subordinea sa 

 

 Se propune următoarea redacție pentru Acțiunea c) “Analiza și îmbunătățirea practicilor 

CSM de implementare a prevederilor legale, în partea care vizează promovarea unui 
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sistem bazat pe merit în procesul de selecție şi promovare a judecătorilor”, astfel încât 

acțiunea să corespundă indicatorului de rezultat inclus în textul Strategiei.  

 

 Totodată, se propune formularea a 3 acțiuni suplimentare conexe, cu finalitate practică 

pentru îmbunătățirea activității CSM: 

- “Aprobarea de către CSM a unor linii directorii care vor asigura calitatea şi claritatea 

hotărârilor CSM privind numirea în funcția de judecător și cariera judiciară (transfer, 

promovare)”.  

- “Îmbunătățirea structurii hotărârilor CSM prin introducerea unor modele-tip 

uniforme de hotărâri”. 

- “Aprobarea unei metodologii care va descrie etapa interviului ca parte a concursului 

de selectare a judecătorilor”. 

 

Indicatori de rezultat: 

- Linii directorii aprobate cu privire la claritatea și calitatea motivării hotărârilor CSM. 

- Modele-tip de hotărâri disponibile. 

- Metodologia interviului aprobată. 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

Programul pentru Justiție Transparentă este disponibil să ofere asistență CSM în elaborarea 

unei metodologii a interviului desfășurat de către CSM în procesul de selectare și 

promovare a judecătorilor. 

 

 Se propune următoarea redacție pentru Acțiunea d) “Analiza și îmbunătățirea 

funcționalității mecanismului de responsabilizare disciplinară a judecătorilor”, astfel 

încât acțiunea propusă să corespundă indicatorului de rezultat inclus în textul Strategiei. 

 

 Suplimentar, se propune formularea a 3 acțiuni conexe, cu finalitate practică pentru 

îmbunătățirea funcționalității mecanismului de responsabilizare disciplinară a 

judecătorilor: 

 

- “Monitorizarea distribuirii aleatorii a dosarelor în PIGD de către inspectorii 

judecători. Aprobarea unei instrucţiuni privind monitorizarea distribuirii aleatorii și 

realizarea specializării judecătorilor inspectori”. 

- “Dezvoltarea procedurii de lucru (a fluxului de lucru) digitalizat(ă) a CD/IJ prin 

crearea unui e-Dosar pentru fiecare judecător, pentru a asigura evidența rezultatelor 

evaluării performanței judecătorilor, a tuturor sesizărilor disciplinare, şi rezultatele 

verificării acestora, ceea ce va facilita procesul de evaluare a performanței 

judecătorului”.  

 

Instituții responsabile: 

CSM, CD, IJ. 

 

Indicatori de rezultat: 

- Instrucțiune privind monitorizarea distribuirii aleatorii a dosarelor în PIGD de către 

judecătorii inspectori aprobată.  

- Judecători inspectori specializați. 

- Distribuirea aleatorie a dosarelor în PIGD monitorizată. 

- e-Dosar pentru fiecare judecător, creat și accesibil. 



3 

 

 Totodată, recomandăm completarea secțiunii Obiectivului specific 1.1.3. cu o activitate 

suplimentară nouă:“Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcționale ale Comisiei 

de etică şi conduită profesională a judecătorilor (CEJ) din cadrul CSM”. Dorim să 

atragem atenția asupra rolului important pe care îl are CEJ în prevenirea încălcărilor de 

etică profesională şi promovarea standardelor de conduită profesională a judecătorilor, 

contribuind astfel la asigurarea independenţei sistemului judecătoresc şi sporirea încrederii 

în justiţie. Continuitatea activităţii CEJ la un nivel înalt de calitate, necesită implementarea 

în următorii ani a unor măsuri destinate fortificării capacităţilor operaționale a CEJ, 

instruirea continuă a membrilor acesteia şi automatizarea unor procese de lucru. Totodată, 

CEJ urmează să se implice în activități de instruire destinate candidaților la funcția de 

judecător, judecătorilor și publicului larg privind conduita și etica profesională. 

 

Indicator de rezultat: 

- Opinii consultative/Recomandări individuale privind etica și conduita profesională a 

judecătorilor elaborate și diseminate corpului judecătoresc/publicului larg. 

 

Obiectivul specific 1.1.5. Uniformizarea modalităților de acces în funcția de judecător 

 

 Se propune completarea cu o acțiune suplimentară conexă Acțiunea “a) Modificarea 

cadrului legal în vederea uniformizării criteriilor de accedere în funcţia de judecător şi 

procuror în baza vechimii în muncă”, cu o acțiune nouă, având următoarea redacție: 

“Dezvoltarea procedurii de lucru (a fluxului de lucru) digitalizat(ă) prin crearea unui e-

Dosar pentru fiecare candidat/judecător și asigurarea accesului la dosar a membrilor 

CSCJ, CEPJ și CSM.” 

 

Indicatori de rezultat: 

- Procedură digitalizată de lucru creată și funcțională.  

- e-Dosar pentru candidat/judecător accesibil. 

 

Obiectivul 1.3. Consolidarea instruirii, formării şi specializării juridice 
 

Obiectivul specific 1.3.2. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor non-judiciare 

 

 Se propune următoarea redacție pentru Acțiunea a) “Asigurarea instruirii judecătorilor și 

a personalului instanţelor judecătoreşti în domeniul tehnologiilor informaţionale (inclusiv 

în domeniul utilizării PIGD și a echipamentului de videoconferinţă instalat în instanţele 

de judecata)”. Considerăm necesară această modificare întrucât, în prezent numărul 

cursurilor de instruire oferite de către INJ în domeniul utilizării tehnologiilor 

informaţionale nu corespunde necesitaților sistemului. Totodată modernizarea permanentă 

a instanţelor judecătoreşti cu echipamente IT și programe de soft noi, impune dezvoltarea 

rapidă a abilităţilor judecătorilor și a personalului instanţelor de judecată pentru utilizarea 

acestora. 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

Programul pentru Justiție Transparentă este disponibil să ofere, în colaborare cu INJ, CSM, 

AAIJ, în perioada mai-octombrie 2020, cursuri de instruire judecătorilor și personalului 

instanţelor judecătorești cu privire la funcționalitățile PIGD, aplicația e-Dosar judiciar, 

indicatorii CEPEJ și Modulul de performanță judiciară și statistică electronică.  

 Suplimentar, se propune următoarea redacție pentru Acțiunea b) “Desfăşurarea cursurilor 
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de instruire în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale pentru utilizatorii externi 

profesioniști (inclusiv in privinţa utilizării aplicației informaționale e-Dosar judiciar și a 

sistemului de videoconferință)”. 

 

 Cu referire la Acțiunea “d) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de gestionare a 

managementului conflictelor cu justițiabilii / beneficiarii de către personalul instanţelor 

judecătoreşti şi a procuraturilor, precum şi de către reprezentanţii profesiilor juridice 

conexe”, considerăm că în procesul de implementare a acesteia vor fi utile Ghidurile 

elaborate de Programul pentru Justiție Transparentă, după cum urmează: (1) Ghidul privind 

administrarea eficientă a instanțelor de judecată (republicat în 2018) și (2) Ghidul pentru 

asigurarea egalității de gen și a protecției drepturilor persoanelor cu necesități speciale 

(2019). Ghidurile au fost diseminate instanțelor judecătorești, oferind recomandări, 

exemple de politici aplicabile și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind 

administrarea și funcţionarea instanțelor judecătoreşti. Utilizarea acestor Ghiduri ar putea 

contribui la îmbunătățirea procedurilor / politicilor de lucru, în special, în domeniul 

comunicării, interacțiunii cu justițiabilii și privind hărțuirea la locul de muncă. 

 

Obiectivul specific 1.3.3. Îmbunătățirea procesului de formare profesională a personalului 

instanțelor judecătorești  

 

 Acțiunea “Instruirea personalului instanţelor judecătoreşti şi a procuraturilor în domeniul 

controlului intern managerial” 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

 Programul pentru Justiție Transparentă este disponibil să ofere, în colaborare cu INJ, AAIJ, 

cursuri de instruire personalului instanțelor judecătorești în utilizarea Modulului de 

performanță inclus în PIGD, care prezintă date utile administratorilor de instanțe, 

judecătorilor și CSM cu privire la performanța judiciară. 

 

Obiectivul specific 1.3.4. Asigurarea specializării judecătorilor și procurorilor 

 

 Se recomandă la Acțiunea “b) Continuarea procesului de specializare a judecătorilor şi 

procurorilor. Adaptarea sistemelor informaţionale relevante potrivit deciziilor de 

specializare a judecătorilor şi procurorilor” completarea “Instituțiilor responsabile” cu 

“AAIJ și STISC”, întrucât adaptarea funcționalităților PIGD este în competența acestor 

două autorități. Totodată, vă comunicăm că Programul pentru Justiție Transparentă a 

asigurat posibilitatea tehnică de a seta specializările judecătorilor în PIGD și oferă în 

prezent asistenţă instanţelor în setarea specializărilor.  

 

Obiectivul 1.4. Consolidarea integrităţii şi responsabilității în sectorul justiţiei 
 

Obiectivul specific 1.1.1. Fortificarea mecanismului de asigurare a integrității în rîndul 

judecătorilor și procurorilor  

 

 Se recomandă corectarea numerotării Obiectivului specific din 1.1.1. în 1.4.1. 

 Cu referire la Acțiunea “a) Ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării mecanismului 

de evaluare a judecătorilor sub aspectul profesionalismului, integrităţii şi intereselor” se 

recomandă introducerea unei acțiuni suplimentare în următoarea redacție:“Analiza 

experienței altor state în vederea identificării bunelor practici ce vor facilita procesul de 
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elaborare a cadrului legal/regulatoriu”. În acest sens, considerăm că analiza experienței 

altor state ar trebui sa aibă loc înainte de etapa elaborării propunerilor de modificare a 

cadrului legal destinat să asigure integritatea judecătorilor și a procurorilor.  

 

Indicator de rezultat: 

- Studiu efectuat. 

 

Obiectivul specific 1.4.2. Aplicarea și popularizarea standardelor de integritate și a măsurilor 

anticorupție în sectorul justiției 

 

 Se propune completarea Acțiunii “b) Analiza practicii în cauzele disciplinare împotriva 

judecătorilor și procurorilor, precum și altor actori ai sectorului justiției în vederea 

excluderii situațiilor în care lipsa de integritate este tolerată” cu o acțiune suplimentară 

conexă cu următoarea redacție:“Crearea unei baze digitalizate a hotărârilor CD, 

catalogate pe fișe tematice”. Această resursă digitalizată va eficientiza activitatea CD / IJ. 

Prin crearea acestei baze de date se va asigura uniformizarea practicii CD, accesul online 

a petenților / persoanelor ce au formulat sesizări / judecătorilor / publicului larg la deciziile 

CD și va facilita predictibilitatea și înțelegerea eventualelor soluții pe cauze similare. Nu 

în ultimul rând, considerăm că pe această cale va spori implicit încrederea în practicile 

implementate în țara noastră privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

 

Indicator de rezultat: 

- Bază digitalizată a hotărârilor CD creată și funcțională. 

 

 Cu referire la Acțiunea “d) Organizarea sesiunilor de formare în domeniul integrității, 

eticii și deontologiei profesionale pentru personalul instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor” se propune completarea “Instituțiilor responsabile” cu “INJ”. Acești 

actori sunt nemijlocit vizați de procesul de instruire organizat de către INJ în conformitatea 

cu legea și datorită competenței funcționale și domeniului de expertiză necesară acestor 

instruiri. 

 

Obiectivul 2.1. Îmbunătățirea accesului la justiție şi a sistemului de protecție a 

drepturilor omului în sectorul justiţiei 
 

Obiectivul specific 2.1.5. Îmbunătățirea mecanismului de acordare a serviciilor de traducere în 

activitatea instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală 

 

 Se propune completarea Acțiunii “b) Instituirea mecanismului de acordare a serviciilor 

de traducere în procesele judiciare prin sistemul de videoconferințe” cu o acțiune 

suplimentară conexă cu următoarea redacție:“Analiza necesităților de acordare a 

serviciilor de traducere prin videoconferinţă”. Rezultatele acestei analize vor sta la baza 

bugetării și planificărilor de achiziții pentru instanțele judecătorești și instituțiile 

penitenciare în vederea dotării acestora cu un număr suficient de echipamente de 

videoconferinţă, întrucât cele existente nu vor fi suficiente pentru extinderea utilizării 

sistemului de videoconferinţă la serviciile de traducere necesare în cadrul instanței. 

Totodată, analiza va oferi informaţii suplimentare cu privire la alte lucrări necesare și 

costuri aferente procesului de asigurare a instanțelor și a penitenciarelor cu sisteme de 

videoconferinţă. 
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Indicator de rezultat: 

- Studiu efectuat. 

 

Obiectivul 2.2. Continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc 

şi a procuraturii 
 
Obiectivul specific 2.2.3. Creșterea eficienței managementului instituțional în cadrul instanțelor 

judecătorești şi organelor procuraturii 

 

 Cu referire la Acțiunea “b) Elaborarea standardelor de eficiență a activităţii instanțelor 

judecătorești în baza indicatorilor de performanță judiciară” propunem o redacție nouă a 

indicatorului de rezultat: “Standarde de eficiență elaborate în baza informaţiilor 

disponibile în PIGD privind performanța judiciară”.  

 

 Cu referire la Acțiunea “c) Implementarea indicatorilor de eficienţă în cadrul instanţelor 

judecătoreşti şi a procuraturii” propunem o redacție nouă a indicatorului de rezultat: 

“Standarde de eficiență implementate prin valorificarea datelor disponibile în PIGD 

privind performanța judiciară”. Recomandările se justifică prin existența Modulului de 

performanță în PIGD și utilitatea practică a acestuia din perspectiva funcționalităților care 

oferă acces judecătorilor la informaţii privind performanța individuală și performanța 

instanțelor. Programul pentru Justiție Transparentă a dezvoltat funcționalitățile în cauză, 

efortul depus fiind concentrat pe eficientizarea procesului de lucru în ansamblu și 

eficientizarea activității judecătorilor la nivel individual, precum și a instanţelor 

judecătorești în general. 

 

 Cu referire la Acțiunea “e) Dezvoltarea abilităţilor judecătorilor, procurorilor şi 

personalului auxiliar în domeniul managementului schimbării, managementului 

instanţelor şi a procuraturilor” dorim să menționăm că Programul pentru Justiție 

Transparentă a republicat în anul 2018 Ghidul privind administrarea eficientă a instanțelor 

judecătorești. Ghidul conține recomandări generale, descrie politicile aplicabile și răspunde 

la cele mai frecvente întrebări ce țin de administrarea și funcționarea instanțelor de 

judecată. Acesta poate constitui un reper pentru președinții instanțelor de judecată și șefii 

secretariatelor instanțelor de judecată în domeniul managementului instanțelor 

judecătorești.  

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

 Programul pentru Justiție Transparentă este disponibil să ofere suport judecătorilor și 

personalului instanțelor judecătorești în utilizarea funcționalităților PIGD din Modulul de 

performanță judiciară și statistică electronică.  

 

Obiectivul 2.3. Îmbunătățirea calității actelor judecătoreşti şi uniformizarea 

practicii judiciare 
 

Obiectivul specific 2.3.1. Stabilirea criteriilor de calitate şi claritate a actelor judecătorești 

 

 Se propune completarea Acțiunii “b) Dezvoltarea de către CSM a criteriilor de calitate şi 

claritate a hotărârilor judecătorești care urmează a fi luate în considerare în procesul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor” cu 2 acțiuni suplimentare conexe cu următoarea 
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redacție: 

- “Modificarea cadrului normativ și regulatoriu privind evaluarea performanțelor 

judecătorilor”.  

- “Crearea unui mecanism de implementare și monitorizare.  

 

Recomandările propuse se încadrează în gama de acțiuni orientate spre îmbunătățirea 

proceselor de evaluare și de promovare a judecătorilor, astfel încât orice decizie privind 

performanța judecătorilor să fie transparentă și bazată pe merit. Cadrul normativ în vigoare 

urmează să fie ajustat ca să reflecte condițiile, modalitatea în care calitatea și claritatea 

hotărârilor judecătorești vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a performanțelor 

judecătorilor, precum și punctajul oferit în rezultat. Pe această cale, vor fi fortificate 

procesele existente și, inclusiv, va crește încrederea publicului în deciziile privind cariera 

judiciară. Or, atât pentru judecător, cât și pentru publicul larg este important să cunoască 

temeiurile pentru care un candidat poate sau nu fi promovat.  

 

Indicatori de rezultat: 

- Proiecte de lege/regulamente elaborate și aprobate de Parlament / CSM. 

- Mecanism creat și funcțional. 

 

 Se propune completarea Acțiunii “c) Uniformizarea structurii actelor judecătorești prin 

elaborarea de către CSM a unor modele-tip de acte (templates)” cu o acțiune suplimentară 

conexă cu următoarea redacție:“Integrarea modelor-tip de acte judecătorești elaborate în 

PIGD”. Totodată, se propune indicarea în coloana “Instituțiile responsabile” a “AAIJ și 

STISC”. 

 

Indicator de rezultat: 

- Modele-tip de acte judecătorești elaborate și integrate în PIGD. 

 

Obiectivul 2.4. Sporirea gradului de transparenţă şi încredere în justiție 
 

Obiectivul specific 2.4.1. Dezvoltarea mecanismelor / programelor de informare şi educare a 

persoanelor cu privire la accesul la justiție şi competenţa autorităţilor din sectorul justiţiei 
 

 Cu referire la Acţiunea “d) Examinarea oportunităţii instituirii centrelor de informare în 

incinta instanţelor cu sarcina direcționării corecte a justiţiabililor, oferirii răspunsurilor 

la întrebări de orientare sau de procedură” se propune completarea indicatorilor de 

rezultat cu un nou indicator în următoarea redacție: “Evaluarea rezultatelor pilotării 

activităţii centrelor de informare în cadrul Curților de Apel în perioada ianuarie 2018 - 

mai 2019, desfăşurate cu asistența Programului USAID pentru Justitie Transparentă”. 

Programul pentru Justiție Transparentă a contribuit anterior la implementarea în Republica 

Moldova a Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (CIEJ) - un sistem de 

ridicare a calității lucrului instanțelor judecătorești, oferind asistență instanțelor 

judecătoreşti-pilot. Accesibilitatea comunicării cu justițiabilii, examinarea mai rapidă a 

dosarelor de judecată și servicii mai calitative - acestea sunt doar câteva dintre rezultatele 

obținute de Curțile de Apel din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat pe parcursul anului 2018. 

O etapă esențială a implementării CIEJ a vizat nemijlocit instituirea centrelor de informare 

în incinta instanţelor-pilot, care s-au dovedit a fi funcționale și extrem de utile. Astfel, la 

25 ianuarie 2019, reprezentanții Curților de Apel au prezentat rezultatele obținute în 

decursul unui an de implementare a CIEJ în Moldova. Programul pentru Justiție 
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Transparentă a transmis CSM și AAIJ raportul elaborat în urma pilotării CIEJ, oferind 

recomandări și exemple de bune practici dezvoltate de Curţile de Apel-pilot, toate 

instanțele judecătoreşti fiind încurajate să aplice bunele practici instituite în procesul de 

eficientizare a managementului și activității acestora.  
 
 
Obiectivul 3.2. Fortificarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor 
 

Obiectivul specific 3.2.2. Revizuirea instituţiei medierii judiciare obligatorii în vederea 

simplificării procesului de examinare a cauzelor civile în instanța de judecată și excluderea 

tergiversărilor 

 

 Cu referire la Acțiunea “b) Includerea în calitate de indicator în evaluarea performanțelor 

judecătorilor a cauzelor mediate, soldate cu încheierea tranzacțiilor”, considerăm că 

aceasta nu este oportună, întrucât nu servește scopului urmărit de a aprecia performanța 

profesională a judecătorilor. În anumite cauze, rolul judecătorului include doar informarea 

părţilor despre posibilitatea inițierii procesului de mediere. Totodată, prin păstrarea acestei 

acțiuni s-ar crea premise pentru a se admite un tratament preferențial în evaluarea 

judecătorilor specializați în cauze ce pot fi examinate prin mediere judiciară obligatorie 

(cauze civile), în raport cu judecătorii specializați în alte cauze (de ex. judecător de 

instrucție). 
 

Obiectivul 3.3. Modernizarea sectorului justiţiei prin dotarea cu sisteme 

electronice şi echipamente moderne şi interconectarea acestora 
 

Obiectivul specific 3.3.1. Asigurarea îmbunătățirii continue a funcționalităților SIJ 

 

 Dat fiind faptul că SIJ-ul include Programul integrat de gestionare a dosarelor (PIGD), 

Aplicația informatică e-Dosar judiciar, Portalul național al instanțelor de judecată și Soluția 

informatică a ședințelor de judecată (SIaS), propunem abordarea fiecărei componente SIJ 

prin includerea unor acțiuni corespunzătoare separate. În acest sens, recomandăm 

redenumirea Obiectivului specific 3.3.1. cu textul formulat în următoarea redacție: 

“Asigurarea îmbunătățirii continue a funcționalităților PIGD”. 

 

 Totodată, propunem excluderea Acțiunii “a) Efectuarea testării şi exploatării 

experimentale etapizate a noilor funcționalități dezvoltate în SIJ” și a Acțiunii “c) 

Dezvoltarea, testarea, exploatarea experimentală și implementarea unor noi 

funcționalități în SIJ, după caz”, care la rândul lor pot fi înlocuite cu o Acțiune nouă a) în 

următoarea redacție: “Dezvoltarea, testarea, exploatarea experimentală şi implementarea 

unor noi funcționalități în PIGD, după caz”.  

 

 În cazul acceptării modificărilor propuse, Acțiunile (d), (e) și (f) vor fi renumerotare în 

modul corespunzător.  

 

 Pentru Acţiunea a), formulată în redacție nouă, propunem următorii Indicatori de rezultat:  

- Necesități de modificare a PIGD identificate.  

- Număr de funcționalități noi în cadrul PIGD dezvoltate. 

- Număr de funcționalități noi în cadrul PIGD pilotate și acceptate. 

- Număr de funcționalități noi în cadrul PIGD implementate în toate instanțele 
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judecătorești. 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

 Programul pentru Justiție Transparentă va continua să ofere suport CSM și AAIJ în 

procesul de implementare a acțiunilor privind dezvoltarea și instituționalizarea utilizării 

PIGD de către toate instanțele judecătorești.  

 

Obiectivul specific 3.3.2. Facilitarea accesului persoanelor la justiţie prin aplicarea tehnologiilor 

informaţionale 

 

 Cu referire la Acțiunea “Asigurarea îmbunătățirii continue a funcționalităților PNIJ” 

relevăm că Programul pentru Justiție Transparentă va continua să ofere suport AAIJ la 

îmbunătățirea funcționalităților PNIJ și consolidarea capacităţilor AAIJ de a administra 

PNIJ până la sfârșitul lunii mai 2020. Totodată, versiunea actualizata PNIJ este adaptată 

pentru utilizarea de către persoanele cu necesități speciale. Începând cu luna iunie 2020 

necesitățile suplimentare de îmbunătățire a PNIJ vor fi colectate și implementate de către 

AAIJ.  

 

Obiectivul specific 3.3.3. Implementarea aplicației informatice e- Dosar judiciar 

 

 Cu referire la Acțiunea “a) Pilotarea aplicației informatice e-Dosar judiciar pentru 

formarea şi administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul părţilor” vă 

comunicăm că Programul pentru Justiție Transparentă continuă să ofere suport AAIJ la 

pilotarea aplicației informatice e-Dosar judiciar în Judecătoria Cahul, cu implicarea 

avocaților din cadrul Baroului Cahul. Extinderea pilotării la alte instanţe judecătorești în 

anul 2020 necesită eforturi suplimentare substanțiale din partea AAIJ. 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

 Programul pentru Justiție Transparentă va continua să colaboreze cu AAIJ în vederea 

dezvoltării unor noi funcționalități în cadrul e-Dosar, pentru a extinde accesul altor 

categorii de participanți la procesul de judecată la acest modul (de ex. reprezentanții 

persoanelor juridice și agenți constatatori). 

 

Obiectivul specific 3.3.4. Implementarea aplicației de videoconferințe în cauzele penale și alte 

categorii de cauze 

 

Asistență disponibilă în perioada mai - octombrie 2020: 

 Programul pentru Justiție Transparentă va continua să ofere suport CSM, AAIJ, ANP 

pentru instituționalizarea și extinderea aplicării sistemului de videoconferinţă în toate 

instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare din Republica Moldova. Menționăm că 

Programul pentru Justiție Transparentă a elaborat un Raport privind utilizarea aplicației de 

videoconferință în instanțele de judecată și instituțiile penitenciare (în perioada 1 octombrie 

2019 - 31 martie 2020) și un Plan de acțiuni formulat în baza constatărilor și concluziilor 

din Raport. Documentele elaborate au fost transmise CSM, AAIJ și ANP pentru a fi 

evaluate și a se determina măsurile concrete de implementare în domeniul utilizării 

aplicației de videoconferinţă în cadrul sistemului judecătoresc. La 6 mai 2020, în cadrul 

unei ședințe organizate prin intermediul videoconferinței, Programul pentru Justiție 

Transparentă împreună cu delegații CSM, AAIJ și ANP au discutat Raportul și Planul de 

acțiuni și despre necesitatea extinderii utilizării videoconferinței la un număr mai mare de 
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cauze examinate de către instanțele de judecată.   
 
Obiectivul specific 3.3.6. Asigurarea interconectării sistemelor informaţionale a organelor de drept 

 

 Cu referire la Acțiunile: 

“a) Efectuarea unei evaluări a sistemelor informaţionale deținute de autorităţile din 

sectorul justiţiei privind nivelul de întrunire a cerinţelor prevăzute de lege în privinţa: 

-interoperabilității organizatorice; 

-interoperabilităţii semantice; 

-interoperabilităţii tehnice”. 

“b) Adaptarea sistemelor informaţionale la cerinţele prevăzute de lege în privinţa: 

-interoperabilității organizatorice; 

-interoperabilităţii semantice; 

-interoperabilităţii tehnice”. 

“c) Asigurarea extinderii interconectării sistemelor informaţionale ale autorităţilor din 

sectorul justiţiei”, dorim să vă comunicăm că Programul pentru Justiție Transparentă 

monitorizează dezvoltarea și implementarea altor sisteme informaționale care au potențial 

de interoperabilitate cu PIGD. Totodată, menționăm că Programul pentru Justiție 

Transparentă a elaborat proiectul Planului de acțiuni pentru dezvoltarea SIJ în cadrul 

instanțelor judecătorești din Republica Moldova pentru perioada 2020-2023, care prevede 

etapele de integrare și conectare a SIJ cu alte sisteme informaţionale. Pe parcursul lunii 

mai 2020, Programul pentru Justiție Transparentă va transmite acest document pentru 

examinare de către MJ/AAIJ, CSM și STISC pentru a ghida autoritățile menționate în 

procesul de asigurare a dezvoltării și utilizării eficiente a SIJ după încheierea activităților 

Programului în luna noiembrie 2020.  

 

Obiectivul specific 3.3.7. Implementarea politicilor de consolidare a securității cibernetice 

corelativ asigurării unei justiții transparente 

 

 Cu referire la Acțiunea “Asigurarea achiziționării și utilizării în cadrul sistemului 

judecătoresc a sistemului de control a vulnerabilităților SIJ” vă comunicăm despre faptul 

că Programul pentru Justiție Transparentă a achiziționat și instalat soluția de monitorizare 

a bazei de date PIGD “IMPERVA”. Soluția “IMPERVA” încorporează funcționalități de 

asigurarea a securității, de monitorizare și audit, destinate identificării, investigării și 

documentării posibilelor manipulări ale datelor din PIGD. Astfel, se propune completarea 

Obiectivului specific 3.3.7 cu o nouă acțiune conexă în următoarea redacție: 

“Instituționalizarea utilizării soluției de monitorizare a bazei de date PIGD IMPERVA”. 

Totodată, se propune includerea în coloana “Instituțiile responsabile” instituțiile “AAIJ și 

STISC”. 

 

Indicatori de rezultat: 

- Politici de utilizare a soluției “IMPERVA” aprobate. 

- Personal calificat pentru utilizarea soluției “IMPERVA” angajat. 

- Rapoarte lunare de monitorizare a utilizării PIGD generate de “IMPERVA”. 

 


