
 1 

GRUPUL DE LUCRU PENTRU COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII  PILONULUI  I  

*   Sistemul judecătoresc  * 

Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016  

 

 

PLAN DE ACTIVITATE AL GRUPULUI DE LUCRU  

ANUL 2016 

 

 

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru 
 

N

r

. 

Activitate Implementator Detalii privind implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe privind monitorizarea 

implementării Strategiei și Planului 

de acțiuni (acțiunile prevăzute de 

Pilonul I) 

Grupul de lucru Ședințe lunare    x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru 

asistenţă externă pentru 2016 

Grupul de lucru 

 

    x         

3.  Recepționarea rapoartelor de 

activitate intermediare de către 

instituţiile cheie responsabile pentru 

implementarea Strategiei şi Planului 

de acţiuni pentru perioada 1 

ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 

Instituţiile 

responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2016       x      

4.  Aprobarea Raportului de 

Monitorizare Sectorial Intermediar 

de către Grupul de lucru pentru 

Pilonul I 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 2016         x    

5.  Elaborarea raportului anual al 

Grupului de lucru 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

 

Raportul se elaborează în baza 

rapoartelor prezentate de instituţii şi în 

baza conţinutului proceselor verbale ale 

şedinelor Grupului de lucru până la 31 

ianuarie 2016 şi se aprobă de Grupul de 

lucru pînă la 10 februarie 2017. 

           x 
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SECȚIUNEA II: Acţiuni nerealizate/ realizate parțial pentru 2016 (scadente) 

 

 

Nr. Acțiune / Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acț. 

1.1.2.p.

1 

Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care 

reglementează cuantumul și modul de calculare a 

cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor de 

aplicare a acestora 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Curtea Supremă de 

Justiție 

Indicatori: Studiu 

efectuat și recomandări 

formulate 

 

Termen: 

Trimestrul I-II 2012 

 

    x x x x x    

a) Identificarea expertului Ministerul Justiției Expert identificat     x x       

b) Elaborarea studiului Expertul Studiul elaborat       x x     

c) Prezentarea studiului Expertul Studiu prezentat         x    

Acț. 

1.1.2. 

p.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 iulie 

2003 şi a altor acte legislative 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Finanţelor 

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

 

Termen: 

Trimestrul III-IV 2012 

        x x x x 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului Ministerul Justiției Proiect elaborat         x    

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 
         x   

c) Definitivarea proiectului după avizare 

  

Ministerul Justiției Proiect definitivat           x  

d) Expertizarea proiectului (Expertiza CNA) Ministerul Justiției 

Centrul Național 

Anticorupție 

Expertize realizate           x  

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

Ministerul Justiției Proiect definitivat            x 



 3 

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului Ministerul Justiției Proiect remis 

Guvernului 
           x 

Acț. 

1.1.6.  

p. 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 

 

Ministerul Justiției, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Indicatori: Studiu 

efectuat și recomandări 

formulate. 

Termen: 

Trimestrul I-IV 2013 

    x x x x     

a) Identificarea expetrului Ministerul Justiției Expert identificat     x x       

b) Elaborarea  studiului Expertul Studiul elaborat      x x      

c) Prezentarea studiului Expertul Studiu prezentat        x     

Acț. 

1.1.9 

punct. 

4 

Elaborarea proiectului de  modificare a actelor 

legislative necesare implementării modificărilor 

operate în Constituţie 

 

Ministerul Justiţiei Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

      x x x x x x 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului Ministerul Justiției Proiect elaborat       x x     

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 
        x    

c) Definitivarea proiectului după avizare Ministerul Justiției Proiect definitivat          x   

d) Expertizarea proiectului (Expertiza CNA) Ministerul Justiției 

Centrul Național 

Anticorupție 

Expertize realizate           x  

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

Ministerul Justiției Proiect definitivat           x  

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului Ministerul Justiției Proiect remis 

Guvernului 
           x 

Acț. 

 

1.1.10.

p.1 

Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale 

în domeniul reglementării modului de funcţionare şi 

organizare a sistemului judecătoresc, în scopul 

elaborării unei legi unice 

Ministerul  

Justiției 
Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Indicatori: 

Studiu efectuat și 

recomandări formulate 

 

Trimestrul I-IV 2015 

    x x x x x x   

a) Identificarea expetrului Ministerul Justiției Expert identificat     x x       

b) Elaborarea  studiului Expertul Studiul elaborat       x x x    

c) Prezentarea studiului Expertul Studiu prezentat          x   
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Acț. 

1.1.11 

punct. 

1 

Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea 

efectivă a poliţiei judecătoreşti 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Ministerul Justiției 

1. Structură separată în 

cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 

creată şi funcţională 

2. Echipamentul 

necesar procurat şi 

instalat 

 

Trimestrul I 2013-  

II 2014 

 

    x        

a) Organizarea ședinței comune a Ministerului Justiției 

cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul 

General de Poliție. 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Ministerul Justiției 

Ședințe comune 

organizate 
    x        

Acț. 

1.1.11 

punct 

2 

Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 

privind transferul poliţiei judecătoreşti în 

subordinea Ministerului Justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor, 

Cancelaria de Stat 

 

Indicatori: 

Proiectul de hotărîre a 

Guvernului, elaborat şi 

aprobat 

Termenul de 

realizare:Trimestrul  

III-IV 2014 

     x x x x x   

a) Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative 

Ministerul Justiției Proiect de lege 

elaborat 
     x x      

b) Elaborarea cadrului normativ conex Ministerul Justiției Cadru normativ conex 

elaborat 
      x x     

c) Implementarea nemijlocită a transferului poliției 

judecătorești în subordinea Ministerului Justiției 

Ministerul Justiției Transfer implementat         x x   

Acț. 

1.1.11.

p.3 

Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a 

sistemelor de control acces pentru asigurarea 

securității acestora 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Instanțele judecătorești 

Ministerul Justiției 

Indicatori: 

1. Studiu de 

fezabilitate elaborat; 

2. Echipament 

procurat; 

3. Sisteme 

instalate/renovate. 

 

Termen de realizare: 

Trimestrul I 2012 – IV 

2014 

 x x x x x x x x x x x 

a) Crearea grupului de lucru pentru elaborarea unui 

regulament privind accesul în sediile instanțelor 

judecătorești 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Grup de lucru creat  x           
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b) Elaborarea proiectului de Regulament privind accesul 

în sediile instanțelor judecătorești 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Proiect de regulament 

elaborat/aprobat 
  x x x x       

c) Identificarea necesităților de renovare/instalare a 

sistemelor de control acces 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Necesități identificate    x x x       

d) Instalarea sistemelor de control acces Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Instanțele judecătorești 

 

Sisteme de control 

acces instalate 
      x x x x x x 

Acț. 

1.2.2 

punct.

7 

Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea 

întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei 

şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi 

înregistrările audio/video 

Ministerul Justiţiei, 

Instanţele judecătoreşti, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Indicatori: 

1.Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

2. După caz,  proiect de 

act normativ elaborat  

și remis spre examinare 

Guvernului 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

      x x x x x x 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului Ministerul Justiției Proiect elaborat       x x     

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 
        x    

c) Definitivarea proiectului după avizare Ministerul Justiției Proiect definitivat          x   

d) Expertizarea proiectului (Expertiza CNA) Ministerul Justiției 

Centrul Național 

Anticorupție 

Expertize realizate           x  

e) Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia 

Ministerul Justiției Proiect definitivat           x  

f) Remiterea proiectului spre examinare Guvernului Ministerul Justiției Proiect remis 

Guvernului 
           x 

Acț. 

1.2.3. 

p. 4 

Elaborarea standardelor privind  durata actelor 

procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea 

metodologiei de control  al  aplicării acestora 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă de 

Justiţie 

Indicatori: 1. Standarde 

şi metodologie 

elaborate 

2. Hotărârea plenului 

Curţii Supreme de 

Justiţie referitoare la 

durata actelor 

procesuale în cursul 

examinării cauzei, 

adoptată 

3. Numărul de 

controale efectuate de 

inspecţia judiciară 

4. Numărul de rapoarte 

întocmite 

x x x x x x x x x x x x 
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Trimestrul I-IV 2012 

a) Identificarea criteriilor privind standardele de durată 

a actelor procesuale în cursul examinării cauzei 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Criterii identificate x x x x         

b) Elaborarea standartelor privind durata actelor 

procesuale 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Standarte elaborate    x x x       

c) Monitorizarea implementării standardelor privind 

durata actelor procesuale 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Monitorizare efectuată      x x      

d) Întocmirea raportului de monitorizare Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Raport întocmit        x x x x  

e) Prezentarea publică a raportului Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Raport prezentat           x  

f) Elaborarea proiectului Regulamentului CSM cu privire 

la durata și standardele de examinare a actelor 

procesuale  

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Regulament CSM 

elaborat 
           x 

Acț. 

1.3.1. 

p. 3  

 

Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

normativ intern al INJ în conformitate cu 

modificările legislației 

Institutul Național al 

Justiției 

Indicatori: Cadrul 

normativ intern 

modificat 

Termen: 

Trimestrul I-II 2013 

     x x x x x x x 

a) Crearea grupului de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al 

INJ în conformitate cu modificările legislației 

 

Institutul Național al 

Justiției 

Grup de lucru creat      x x      

b) Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

normativ intern al INJ în conformitate cu modificările 

legislației 

Grupul de lucru Cadrul normativ 

modificat 
      x x x x x x 

Acț. 

1.3.1. 

p. 4  

 

Crearea unui centru de informații juridice accesibil 

pentru judecători, procurori și reprezentanți altor 

profesii juridice 

Institutul Național al 

Justiției 

Indicatori: Centru creat 

și funcțional. 

Termen: Trimestrul I-

IV 2013 

x x x x  x  x x x x x 

a) Identificarea expertului pentru elaborarea uneui studiu 

referitor la crearea centrului     

Institutul Național al 

Justiției/ Partenerii 

Expert identificat x            

b) Elaborarea studiului Expertul Studiu elaborat  x x x         

c) Solicitarea repetata la Ministerul Finantelor referitor 

la acordarea de unitati suplimentare pentru 

functionarea centrului 

Institutul Național al 

Justiției 

Solicitare remisa      x       

d) Crearea centrului Institutul Național al 

Justiției 

Centru functional        x x x x x 
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Acț. 

1.3.1 

punct. 

6 

Monitorizarea implementării reformei Institutului 

Naţional al Justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura Generală 

Indicatori: 

1. Monitorizare 

efectuată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi difuzat 

 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

       x x x x x 

a) Identificarea expertului Ministerul Justiției Expert identificat        x x    

b) Efectuarea monitorizării Expertul Monitorizare efectuată         x x x  

c) Prezentarea raportului de monitorizare Expertul Raport prezentat            x 

Acț. 

1.3.2 p. 

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 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

Indicatori: 

1. Program online creat 

2. Planul de instruire în 

funcţie de solicitări, 

elaborat şi aprobat 

 
Trimestrul III-IV 2013 

x x x x x x x x x x x x 

a) Exploatare experimentala Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

Bază de date în proces 

de exploatare 

expirimentală 

x x x x x x x x x x   

b) Bază de date funcțională Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Baza de date 

funcțională 
          x x 

Acț. 

1.3.2 p. 

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 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Bază de date creată şi 

funcțională 

 

Trimestrul III 2013- II 

2014 

x x x x x x x x x x x x 

a) Exploatare experimentala Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

Bază de date în proces 

de exploatare 

expirementală 

x x x x x x x x x x   

b) Bază de date funcțională Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Baza de date 

funcțională 
          x x 

Acț. 

1.3.2. 

p. 5 

Revizuirea modalităţii de selectare a cadrelor 

didactice şi a componenţei Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de 

administrare a Institutului Naţional al Justiţiei 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei 

 

Indicatori: 1. 

Modalităţi de selectare 

a cadrelor didactice 

elaborate 

2. Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat şi 

      x x x x x x 
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remis spre examinare 

Guvernului 

3. Componenţa 

Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei, 

stabilită 

4. Noul sistem de 

administrare elaborat şi 

aplicat 

 
Trimestrul I- IV  2012 

a) Implementarea noului sistem de administrare în 

conformitate cu prevederile Legii. 

Institutul Național al 

Justiției 

Sistem de administrare 

implimentat 
      x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

    Secţiunea III: Planul de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni 

 

 

 
Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția 

responsabilă 

Indicatori privind 

implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acț. 

1.1.3 

punct. 

2  

Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului 

instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţia cu 

publicul 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

instanţele judecătoreşti 

 

Indicatori:1. Plan de 

studiu elaborat 

2. Grafic de instruire 

elaborat 

3. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

4. Numărul de 

persoane instruite 

 

  x x x x x x x x   
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Trimestrul II  2012 - IV 

2016 

 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei Institutul Național al 

Justiției 

Formatori identificați   x x   x x     

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Departamentul de 

Administrare 

Judecatorească, 

Institutul Național al 

Justiției 

Participanți delegați    x x   x x    

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Național al 

Justiției 

Cursuri organizate      x    x   

Acț. 

1.1.3 

punct. 

4  

Organizarea campaniilor de informare privind 

modul de funcţionare a sistemului judecătoresc 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Ministerul Justiţiei 

Indicatori: 
1. Broşuri informative 

despre activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, difuzate 

2. Numărul de 

campanii informative 

privind activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

desfăşurate în mass-

media 

 

Trimestrul I  2012  - 

IV 2016 

    x x x x x x x x 

a) Elaborarea broșurilor informative Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Broșuri informative 

elaborate 

    x x x x x x   

b) Desfășurarea companiilor de informare Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Companii de informare 

desfășurate 

      x x x x x x 

Acț. 

1.1.4 

punct. 

3 

Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul 

instanţelor judecătoreşti 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, Ministerul 

Finanţelor, 

instanţele judecătoreşti 

1. Mecanism obiectiv 

de constituire a 

bugetului instanţelor 

judecătoreşti, instituit  

şi aplicat 

2. Criterii obiective şi 

transparente de 

elaborare a bugetelor, 

stabilite şi aplicate 

 

Trimestrul III 2013-IV 

x x x x x x x x x x x x 
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2016 
 

a) Identificarea propunerilor de buget pentru anul 2017 Consiliul Superior al 

Magistraturii 

instanţele judecătoreşti 

Propuneri de buget 

identificate 
x x x x         

b) Aplicarea formulei pentru elaborarea și aprobarea 

bugetului 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

instanţele judecătoreşti 

Formula pentru 

elaborarea și 

aprobarea bugetului 

aplicată 

x x x x x x x x x x x x 

Acț. 

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 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Cancelaria de Stat 

Schema de încadrare a 

personalului 

optimizată conform 

legii 
Trimestrul II 2012    -IV  

2016 

 x     x x x x x x 

a) Crearea grupului de lucru Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Grup de lucru creat  x           

b) Identificarea mijloacelor financiare Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Mijloace financiare 

identificate 
      x x x    

c) Identificarea unui expert Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Expert identificat        x x    

d) Elaborarea unui studiu de fezabilitate Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Studiu de fezabilitate 

elaborat 
        x x x  

e) Identificarea metodologiei de ptimizare a schemei de 

încadrare 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Metodologia de 

optimizare a schemei 

de încadrare elaborată 

         x x  

f) Optimizarea schemei de încadrare a personalului 

instanţelor  judecătoreşti 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Schema de încadrare a 

personalului 

optimizată 

          x x 

Acț. 

1.1.5. 

punct. 

5  

Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi 

continuă a administratorilor  ai instanţelor 

judecătoreşti 

Institutul Naţional al    

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Justiţiei 

1. Graficul de instruire 

elaborat 

2. Numărul  cursurilor 

de formare continuă 

desfăşurate 

3. Numărul de 

administratori ai 

instanţelor judecă-

toreşti instruiţi 

 

Trimestrul I 2013-IV  

2016 

  x x x x x 

 

x x x x x 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

 

Institutul Național al 

Justiției 

Formatori identificați   x x    x x x   
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b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Departamentul de 

Administrare 

Judecatorească, 

Institutul Național al 

Justiției 

Participanți delegați    x x    x x x  

c) Desfășurarea cursurilor 

 

Institutul Național al 

Justiției 

Cursuri organizate      x x   x x x 

Acț. 

1.1.5 

punct. 

6  

Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi 

executarea bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul  Finanţelor, 

Ministerul Justiţiei 

Numărul de  cursuri 

organizate 

 

Trimestrul II 2012 - 

IV 2016 

 x x x x  x x x x x  

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei Institutul Național al 

Justiției 

Formatori identificați  x x    x x     

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Departamentul de 

Administrare 

Judecatorească, 

Institutul Național al 

Justiției 

Participanți delegați   x x     x x   

c)  

Desfășurarea cursurilor 

Institutul Național al 

Justiției 

Cursuri organizate     x      x  

Acț. 

1.1.10.

p.2 

Elaborarea proiectului de lege privind sistemul 

judecătoresc 

Ministerul Justiţiei 

 

Proiect de lege elaborat 

și remis spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV 2016 

 

        x x x x 

a) Elaborarea versiunii inițiale a proiectului în 

dependență de recomandările studiului 

Ministerul Justiției Proiect elaborat         x x   

b) Remiterea proiectului spre avizare și Consultare 

publică 

Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 
          x  

c) Definitivarea proiectului după avizare Ministerul Justiției Proiect definitivat            x 

Acț. 

1.1.12 

punct. 

5  

Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a 

sediilor instanţelor  judecătoreşti 

Instanţele 

judecătoreşti 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească  

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Proiecte de construcţie/ 

renovare elaborate 

 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

     x      x 

a) Colectarea datelor privind proiectele de 

construcţie/renovare a sediilor instanţelor  

judecătoreşti 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Colectarea datelor 

privind nr. proiectelor 

de construcţie/renovare 

a sediilor instanţelor  

judecătoreşti. 

     x      x 
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Acț. 

1.1.12 

punct. 

6 

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru 

construcţia/renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele judecătoreşti 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească  

Devize de cheltuieli 

elaborate 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

     x      x 

a) Colectarea datelor privind devizele de cheltuieli 

elaborate 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Colectarea datelor 

privind nr. devizelor de 

cheltuieli elaborate 

     x      x 

Acț. 

1.1.12 

punct. 

7 

Construcţia/renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Instanţele 

judecătoreşti 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească  

Numărul de instanţe 

construite/ renovate 

 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

     x      x 

a) Colectarea datelor privind construcţia/renovarea 

sediilor instanţelor judecătoreşti 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Colectarea datelor 

privind nr. 

construcţii/renovarrii 

sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

     x      x 

Acț. 

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 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Cancelaria de Stat 

 

1. Sediu alocat 

2. Proiect de renovare 

elaborat 

3. Sediu renovat 

4. Utilaj şi echipament 

procurat 

 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

x x x x x x x x x x x x 

a) Identificarea necesităților Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Necesități identificate x x           

b) Elaborarea planului de renovare Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Plan de renovare 

elaborat 
x x x x x        

c) Procurarea utilajului și a echipamentului Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Utilaj și echipament 

procurat 
x x x x x x x x x x x x 

Acț. 

1.1.12 

punct. 

10 

Monitorizarea calităţii lucrărilor de 

construcţie/renovare a sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

Instanţele 

judecătoreşti, 

Inspecţia de Stat în 

Construcţii 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Numărul de expertize 

efectuate 

 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

     x      x 
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a) Colectarea datelor privind monitorizarea calităţii 

lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Colectarea datelor 

privind nr. 

monitorizarii calităţii 

lucrărilor de 

construcţie/renovare a 

sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

     x      x 

Acț. 

1.1.12 

punct. 

11 

Monitorizarea dării în exploatare a sediilor 

construite/renovate la etapa de finisare  şi recepţie 

finală a lucrărilor 

Instanţele 

judecătoreşti,Inspecţia 

de Stat în Construcţii 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească  

Numărul de expertize 

efectuate 

 

Trimestrul III 2013- IV 

2016 

            

a) Colectarea datelor privind darea în exploatare a 

sediilor construite/renovate la etapa de finisare  şi 

recepţie finală a lucrărilor 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Colectarea datelor 

privind nr. darii în 

exploatare a sediilor 

construite/renovate la 

etapa de finisare  şi 

recepţie finală a 

lucrărilor 

 

     x      x 

Acț. 

1.2.1 

punct. 

3  

Monitorizarea implementării prevederilor privind 

transparenţa activităţii Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a instituţiilor  subordonate 

Ministerul Justiţiei 1. Mecanism de 

monitorizare instituit 

cu suportul 

organizaţiilor 

neguvernamentale 

2. Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare întocmite 

şi publicate pe pagina 

web  a Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

Trimestrul I 2013- IV 

2016 

   x x x x x x x x x 

a) Monitorizare desfăşurată Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova 

Monitorizare 

desfăşurată 
   x x x x x x x x  

b) Raport de monitorizare întocmite şi publicate pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova 

Raport de monitorizare 

întocmit și publiat 
           x 

Acț. 

1.2.2 

punct. 

Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu 

suportul tehnic necesar aplicării Programului 

integrat de gestionare a dosarelor 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, Centrul 

Numărul de instanţe 

judecătoreşti care 

beneficiază de suport 

x x x x x x x x x x x x 
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5 de Telecomunicaţii 

Speciale 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

tehnic pentru utilizarea 

Programului integrat de 

gestionare a dosarelor 

 

Trimestrul II 2013- IV 

2016 

 

a) Încheierea contractului pentru asigurarea constantă a 

funcționalității, mentenanței, precum și a securității 

tuturor sistemelor informaționale, echipamentelor și 

infrastructurii informaționale din Republica Moldova, 

cu CTS pentru anul 2016. 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Contractul încheiat x            

b) Achiziționarea serviciilor de întreținere tehnică a 

Programului pentru anul 2017 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Serviciile achiziționate            x 

c) Acordarea suportului tehnic Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Numărul instanțelor 

care beneficiat de 

suport tehnic 

x x x x x x x x x x x x 

Acț. 

1.2.2 

punct. 

6 

Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar 

înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

1. Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

2. Echipamentul 

necesar înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de judecată 

instalat 

3. Numărul  şedințelor 

de judecată înregistrate 

audio/video 

4. Numărul  de 

controale efectuate la 

fiecare instanţă 

judecătorească şi 

numărul de rapoarte 

întocmite de către 

inspecţia judiciară 

Trimestrul 

I 2012- IV 2016 

         x x x 

a) Publicarea anunțului privind procurarea 

echipamentului necesar înregistrării audio 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Anunț publicat          x   

b) Încheierea contractului pentru achiziționarea 

echipamentului necesar înregistrării audio  a 

şedinţelor de judecată 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Contract încheiat           x  
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c) Instalarea echipamentului procurat Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Numărul instanțelor 

care au benificiat de 

echipamentului necesar 

înregistrării audio 

           x 

Acț. 

1.2.2 

punct. 

9  

Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului 

judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1. Numărul  

de cursuri  

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

 

Trimestrul I 2012- 

IV  2016 

x x x x  x       

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei Institutul Național al 

Justiției 

Formatori identificați x x           

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Departamentul de 

Administrare 

Judecatorească, CSM, 

Institutul Național al 

Justiției 

Participanți delegați  x x          

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Național al 

Justiției 

Cursuri organizate   x x  x       

Acț. 

1.2.3 

punct. 

6 

Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor 

privind gestionarea dosarelor şi regulile de amânare 

a examinării cauzelor 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1. Graficul  cursurilor  

de instruire elaborat şi 

aprobat 

2. Numărul  

de cursuri desfăşurate 

3. Numărul   

de judecători instruiţi 

 

Trimestrul I 2013- 

IV 2016 

  x x x   x x x   

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei Consiliul Superior al 

Magistraturii, Institutul 

Naţional al Justiţiei 

Graficul  cursurilor  

de instruire elaborat şi 

aprobat 

  x     x     

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, Institutul 

Naţional al Justiţiei 

Numărul   

de judecători instruiţi 
   x x    x x   

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Numărul  

de cursuri desfăşurate 
    x     x   

 

Acț. 

1.2.4 

punct. 

Implementarea recomandărilor privind optimizarea 

paginilor web ale instanţelor judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

1. Paginile web 

optimizate 

2. Crearea portalului 

unic, după caz 

Trimestru  I 2013-IV 

     x      x 
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4  Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

2016 

a) Dezvoltarea continuă a Portalului instanţelor 

naţionale de judecată 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Chestionare elaborate      x      x 

b) Monitorizarea  ajustării portalului la propunerile 

relevante ale utilizatorilor şi justiţiabililor 

 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Raport elaborat      x      x 

Acț. 

1.2.5 

punct. 

2  

Monitorizarea implementării modificărilor 

legislative privind exercitarea căilor de atac 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală 

1. Monitorizare 

efectuată 

2. Rapoarte de 

monitorizare întocmite 

 

 

Trimestrul III 2012- 

IV 2016 

     x x x x x x  

a) Identificarea mijloacelor financiare Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Mijloace financiare 

identificate 
     x       

b) Identificarea expertului Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Expert identificat       x      

c) Efectuarea monitorizării Expertul Monitorizare efectuată        x x x   

d) Prezentarea raportului de monitorizare Expertul Raport de monitorizare 

prezentat 
          x  

Acț. 

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 reprezentanți ai sectorului justiţiei 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1. Reconstrucţia 

finalizată 

2. Clădirea hotel şi 

cafeneaua  Institutului 

construite şi dotate 

 

Trimestru  I 2013-IV 

2016 

  

 

  x x x x x x x x 

a) Identificarea surselor de finanțare/finanțatorilor Institutul Național al  

Justiției 

Surse finanțare 

identificate 
    x x       

b) Organizarea achizițiilor publice Institutul Național al  

Justiției 

Achiziții publice 

petrecute 
      x      

c) Desfășurarea reconstrucțiilor/dotărilor Compania selectata Recontrucțiile 

desfășurate 
       x x x x x 

Acț. 

1.3.10 

Introducerea funcţiei de asistent judiciar în 

instanţele judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 
Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Funcţia de asistent 

judiciar introdusă în 

curţile de apel şi în 

           x 
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punct. 

2  

judecătorii conform 

planului stabilit 

Trimestru III 2012-IV 

2016 

a) Prezentarea anuala a datelor privind numarul asistenți 

judiciari efectiv in instanțele de judecată 

Departamentul de 

Administrare 

Judecătorească 

Date anuale prezentate            x 

Acț. 

1.3.10 

punct. 

4 

Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi 

continuă a  asistenţilor  judiciari 

Institutul Naţional al    

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

1. Graficul de instruire 

elaborat 

2. Numărul  de cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul de asistenţi 

judiciari instruiţi 

Trimestrul III 2012- 

IV 2016 

x x x x x x  x x x x x 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei Institutul Național al 

Justiției 

Formatori identificați x x   x x   x x   

b) Coordonarea delegării participanților și organizarea 

cursurilor 

Departamentul de 

Administrare 

Judecatorească, 

Institutul Național al 

Justiției 

Participanți delegați  x x x x   x x    

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Național al 

Justiției 

Cursuri organizate  x x x  x    x x x 

 

 

 


