
 

 

Data: 22 septembrie 2014 

Ședința nr. : 6 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: Victor MICU, Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

 

14:00-

14:10 

 

 

AlegereapreședinteluigrupuluidecoordonareșimonitorizarepentruPilonul I 

 

14:10 

– 

15:00 

 

RundădediscuțiișiaprobareaRaportuluisectorialintermediar 2014; 

Intervenție: DoinaCazacu, Secretariatulgrupurilordelucru 

 

 

 

15:00 

-15:10 

 

Pauzădecafea 

 

 

 

15:10– 

16:40 

 

PrezentareapropunerilorprivindrevizuireaPlanuluideacțiunipentruimplementareaStrategieidereformăînsectoruljustițieipentruanii 

2011-2016. Aprobareapropunerilor. 

Intervenție: Ioana Cornescu,  Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 

 

 

 

16:40 

– 

16:50 

 

Concluzii, discuțiigeneraleșistabilireasubiectelorprincipalepeordineadezi a următoareiședințe. 

 

 

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  8 membri prezenți din numărul total de 13 membri cu 

drept de vot; 

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

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

Subiectul I. AlegereapreședinteluigrupuluidecoordonareșimonitorizarepentruPilonul I 

Secretariat:  

Se propune alegerea președintelui grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I- Dl Victor 

Micu, președintele CSM 

Concluzie: votat unanim 

Victor Micu: 

 

 
  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 ” 

 



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

 

Secretariat: 

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

pentru anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 123 de acțiuni.  Pînă în 

trimestrul II  anul  2014, conform  termenelor, trebuiau finalizate 77 acțiuni, dar este prevăzută perioadă 

de implementare  altor 43  acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de 

realizare. 

Astfel, din cele  78 acțiuni scadente la data de 30 iunie 2014 – 55 sunt realizate, 16 realizate parțial, 7 

nerealizate și 2 acțiuni desuete.  

Din cele 17 acțiuni cu caracter continuu, 12 sunt realizate, 5realizate parțial prntru perioada de 

raportare. 

Iar din 25 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al 

acțiunii: 9  acțiuni sunt realizate pentru perioada de raportare, 11 acțiuni sunt realizate parțial pentru 

perioada de raportare, iar 6 acțiuni nu au fost realizate pentru perioada de raportare. 

 

Act. 1.1.1 punct. 2Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească 

în scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de judecători și 

asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile- realizată parțial. 

 

În anul 2014, în baza Studiului privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din RM, efectuat de 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a fost elaborat proectul de lege care la 4 iunie 2014 proiectul a 

fost remis spre examinare Guvernului. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 21 iulie 2014, Guvernul și-a 

angajat răspunderea asupra acestui proiect de lege. Hotărîrea Guvernului nr. 618 a fost publicată la 

21.07.2014. 

Totodată, în cadrul ședinței din 21 mai 2014 a Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării 

Pilonului I din SRSJ, autorii Studiului privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din RM au 

remarcat faptul că studiul efectuat anterior necesită o detaliere sub aspectul costurilor ce țin de 

optimizarea instanțelor judecătorești. Astfel, efectuarea studiului va fi prelungită pentru anul 2015, în 

acest sens fiind solicitată finanțare suplimentară pentru definitivarea acestuia. 
 

Concluzie: modificarea calificativului din realizată parțial în realizată.  votat unanim  

 

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

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

parțial 

Același calificativ- realizată parțial. 

 

Act. 1.1.2 punct. 2  

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

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

Pentru anul 2014 nu au fost realizate careva acțiuni,acțiunea  este conexă cu acț. 1.1.2 p.1 

Același calificativ- nerealizată. 

 

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

Procesul de monitorizare a demarat. Pînă la finele anului 2014 urmează a fi elaborat un raport privind 

monitorizarea paginilor web a instanţelor judecătoreşti. 

Același calificativ- realizată parțial. 

 

Act. 1.1.4 punct. 2  Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante în scopul creării 

unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc- realizată parțial 

 



A fost prezentat în 2013 Studiului privind practica finanţării sistemului judecătoresc în ultimii ani, luînd 

în considerare practicile internaţionale, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 23 din 16.01.2014 a fost 

creat grupul de lucru pentru identificarea unui mecanism optim de finanţare a sistemului judecătoresc. 

Același calificativ- realizată parțial. 

 

Act. 1.1.6. punct.  5Efectuarea studiului privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în considerare standartele internaționale și 

cele mai bune practici în domeniu- realizată parțial 

Același calificativ- realizată parțial. 

 

Act. 1.1.9. punct. 3 Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului 

Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, a 

componenței și competențelor acestuia- realizată parțial. 

Pentru luna iulie 2014 s-a planificat remiterea proiectului spre avizare, dar, date fiind complexitatea și 

impactul acestor două acțiuni, organizarea consultărilor publice nu va fi posibilă pînă la începerea 

campaniei electorale 

Același calificativ- realizată parțial. 

 

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

realizată parțial  

 

Sergiu Gurghiș: 

Au fost atribuite numai 117 funcții din total de peste 300 funcții. Pentru anul 2014 au fost cumpărate 

numai 7 automobile, 8 calculatoare și 7 imprimante.  

Același calificativ- realizată parțial 

 

Act. 1.1.11. punct. 4 Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a 

inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie- realizată 

parțial 

Victor Micu: 

Practic realizată, au rămas doar 4 instanțe în care nu a fost dezinstalat și echipat corescpunzător. 

Același calificativ- realizată parțial 

 

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

anterior în acest domeniu- irelevantă 

Același calificativ- irelevantă 

 

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

construcției/renovării sediilor instanțelor judecătorești- realizată parțial 

Același calificativ- realizată parțial 

 

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

privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor- realizată 

Prin Hotărîrea CSM nr. 220/8 din 04.03.2014 a fost aprobată modificarea şi completarea unor acte 

normative printre care şi Regulamentul cu privire la distribuirea aleatorie a dosarelor pentru examinare în 

instanţele de judecată. 

Concluzie: realizată  

 

Act. 1.2.2. punct. 4  

Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; 



e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal- realizată parțial 

 

Secretariat:  

se propune introducerea acțiunii la cele continue, potrivit amendamentelor aduse de către expertul Ioana 

Cornescu. 

Ina Pîslaru: 

Propun ca acțiunea să rămînă realizată parțial, deoarece nu toate subpunctele indicate la acțiune sunt 

realizate integral. 

Concluzie: realizată parțial. 

 

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

cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora- realizată parțial. 

 

Victor Micu: 

Au fost elaborate mai multe regulamente, a mai rămas unul, dar acțiunea rămîne a fi calificată realizată 

parțial. 

Același calificativ- realizată parțial 

 

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

respectării principiului securității raporturilor juridice- nerealizată. 

Același calificativ- nerealizată  

 

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

tuturor instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării paginilor web ale acestora- desuetă. 

Același calificativ- desuetă. 

 

Acț. 1.2.4. p.5Monitorizarearespectăriiprincipiuluisecurităţiiraporturilorjuridice- realizată. 

Studiul nu are un caracter de monitorizare.  

Concluzie: acțiunea rămîne a fi realizată.  

 

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

Victor Micu: 

Am mai rămas a fi evaluați 2 judecători de instrucție. 

Același calificativ- realizată parțial 

 

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

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

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

realizată 

Prin scrisoarea nr. 03/6352  din 23 iunie 2014 proiectul a fost remis spre examinare Guvernului, fiind 

aprobat la ședința Guvernului din 16 iulie 2014. 

Conzluzie: acțiune realizată.  

 

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

conformitate cu modificările legislației- nerealizată. 

Același calificativ- nerealizată  

 

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

reprezentanți altor profesii juridice- nerealizată. 

Olga Pisarenco:  

Nu poate fi rezolvată problema ce ține de finanțarea personalului. Pentru fiecare an este planificat cîte 

300 000 lei, dar acești bani sunt prevăzuți pentru echipament.  

Același calificativ- nerealizată  



 

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

financiare pentru instruirea iniţială  şi continuă- nerealizată 

Această acțiune a fost inclusă în lista acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015. 

Același calificativ- nerealizată  

 

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

necesităților de instruire a reprezentanților sectorului justiției- realizată 

Metodologia de determinare a necesităților de formare a grefierilor, asistenților judiciari, șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești și consilierilor de probațiune a fost aprobată prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/2 din 18.07.2014. 

Aprobarea calificativului- realizată 

 

Act. 1.3.2 punct. 2 -Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al Justiţiei şi 

beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire şi a organizării seminarelor de 

instruire- realizată parțial 

În primul trimestru al anului 2014 a fost selectată compania IT care va crea programul on-line de 

înscriere la cursuri. În luna februarie 2015 urmează a fi finalizate lucrările. 

Același calificativ- realizată parțial  

 

Act. 1.3.2. punct. 5 Revizuirea     modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei 

Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional 

al Justiţiei- realizată parțial. 

A fost revăzută modalitatea de selectare a cadrelor didactice. Suplimentar, în parteneriat cu USAID 

ROLISP, a fost elaborat Statutul formatorului, care a fost aprobatprin Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/3 

din 04.04.2014. Proiectul de modificare a Legii INJ, inclusiv în partea ce ține de revizuirea componenţei 

Consiliului INJ și a sistemului de administrare a INJ, a fost remis spre examinare Guvernului la 

23.06.2014 

Același calificativ- realizată parțial  
 

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

cauze specifice- realizată parțial 

Victor Micu: 

Specializarea pe cauzele de contencios administrativ s-a propus a fi realizată, dar este o problemă la nivel 

de PIGD, deoarece aceasta nu prevede posibilitatea specializării judecătorilor, cînd vorbim despre 

primele instanțe. Sunt specializați judecători pentru examinarea cauzelor cu minorii.  

Același calificativ- realizată parțial  

 

Act. 1.3.4. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie1995 

cu privire la statutul judecătorului, în vederea unificării sistemului de accedere la profesia de judecător- 

realizată. 

Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (de la acțiunea 1.3.1 pct. 2), prin 

scrisoarea nr. 03/6352  din  23 iunie 2014 a fost remis Guvernului spre examinare, fiind aprobat la 

ședința Guvernului din 16 iulie 2014. 

Aprobarea calificativului- realizat.  

 

Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă- realizată parțial 

Prin Hotărîrile Consiliului INJ nr.8/2-8/5 din 24.06.2014 au fost aprobate condițiile, procedura etc.  

Același calificativ- realizată parțial  



 

ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU: 

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

responsabil de relaţia cu publicul- realizată pentru perioada de raportare. 

În anul 2014, au fost instruiţi 49 specialişti ai cancelariilor instanţelor de judecată 

 

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

judecătoresc- realizată parțial  pentru perioada de raportare. 

În colaborare cu ROLISP şi în baza concursului desfăşurat la începutul anului 2014,  a fost desemnat un 

consultant pentru elaborarea Strategiei de comunicare. Totodată, în contextul intensificării relaţiilor sale 

de cooperare cu societatea civilă, la 30.07.2014, Consiliul Superior al Magistraturii a semnat un acord de 

colaborare bilaterală cu Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. 

Acț. 1.1.4. p.3  Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanţelor judecătoreşti - realizată 

parțial  pentru perioada de raportare. 

Instanțele deja au început din iunie 2014 să lucreze asupra formări bugetului pentru anul 2015, inclusiv 

cu aplicarea Metodologiei. 

 

Act. 1.1.5 punct. 3 Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor  judecătoreşti în funcţie 

de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor conform modulului PIGD, prin 

sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată- realizată pentru perioada de raportare. 

Pentru anul 2014 a fost aplicată aceeași schemă de încadrare a statelor de personal aprobată în 2013. 

 

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

instanțelor judecătorești- realizată pentru perioada de raportare. 

Planul calendaristic de formare continuă  a personalului instanţelor de judecată pentru semestrul I al 

anului 2014,  a fost aprobat  prin ordinul Directorului executiv adjunct al INJ  nr.11-14/sem din 25 

februarie 2014. 

Olga Pisarenco: 

Formarea inițială la moment nu poate fi realizată, deoarece sunt doar 7 persoane și nu este formată grupa. 

Formarea inițială ar trebui realizată pînă la numirea în funcție, nu deja după numirea acesteea în funcție.  

 

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

instanţelor  judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare. 

În primul semestru al anului 2014,  INJ în parteneriat cu USAID ROLISP a organizat 6  seminare. 

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

judecătorilor- realizată pentru perioada de raportare. 

De la începutul anului 2014 au fost petrecute 6 şedinte ale Colegiului de selectie, în cadrul cărora au fost 

examinate 47 materiale în privința unor judecători și candidați la funcția de judecător. 

 

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

vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale - realizată pentru perioada de raportare. 

În semestrul I al anului 2014(februarie - mai), INJ în parteneriat cu USAID ROLISP , a organizat 8 

seminare, cu genericul „Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor. 

Programul integrat de gestionare a dosarelor (PIGD 4.0)”. 

 

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

perspectiva transparenței și a eficienței- realizată parțial pentru perioada de raportare. 



În 2014 nu au fost realizate careva acțiuni. 

Ina Pîslaru: 

Au fost elaborate metodologii pentru monitorizările realizate în 2013, pe care instituțiile 

implementatoare le pot utiliza în realizarea acțiunii și pentru anul 2014. 

Concluzie: Nerealizată pentru perioada de raportare 

 

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

regulile de amînare a examinării cauzelor- realizată pentru perioada de raportare. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2014, INJ a organizat la 12 mai, 1 seminar cu genericul  

„Gestionarea dosarelor şi respectarea regulilor cu privire la amînarea examinării cauzelor”. Au fost 

instruite 16 persoane (9 judecători, 7 procurori). 

 

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

atac- realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

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

judecător de instrucți- realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

organizarea cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice- realizată pentru perioada de 

raportare 

 

Act. 1.3.5. punct.4 Evaluarea performanței tuturor judecătorilor din instanțele judecătorești conform 

orarului aprobat de CSM- realizată pentru perioada de raportare 

 

Act. 1.3.6. punct.2  Desfășurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justițiabililor- realizată 

parțial pentru perioada de raportare. 

Sondajul de opinie se realizează și va fi prezentat la finele anului 2014 

 

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

realizată pentru perioada de raportare. 

În semestrul I al anului  2014, au fost desfăşurate 10 seminare, fiind instruiţi 137 asistenţi judiciari. 

 

ACȚIUNI CARE AU UN TERMEN DE IMPLEMENTARE MAI MARE:  
 
Acț. 1.1.1. p. 3 Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători- - 

realizată parțial pentru perioada de raportare. 

A fost adoptată Legea nr.177 din 25.07.2014 prin care a fost lichidată Curtea de Apel Bender. 

Este realizat studiul privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din RM şi Studiul privind 

specializarea judecătorilor (detalii la acțiunea 1.1.1.p.2) conține trei planuri/opțiuni de implementare a 

dislocării instanțelor judecătorești. 

Studiul însă, nu presupune și reamplasarea și optimizarea instanșelor de judecată, astfel nu au fost atinși 

indicatorii, pentru a fi calificată acșiunea ca fiind realizată.  

Concluzie: acțiune nerealizată (votat unanim). 

Acț. 1.1.6. p.6 Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial 

de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie- - realizată parțial 

pentru perioada de raportare. 

Reieșind din faptul că anul 2014 este un an electoral, iar conform prevederilor art. 21 alin. (1
1
) din Legea 

nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, Consultarea publică a proiectului de act legislativ se 

sistează pe perioada electorală, cu excepţia proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei 

electorale, pînă la finele anului curent nu va fi posibilă consultarea proiectului, respectiv, nici remiterea 



acestuia spre examinare Guvernului. 

Acț. 1.1.9. p. 4 Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare implementării 

modificărilor operate în Constituţie- nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

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

asigurarea securităţii acestora- realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Pentru anul 2014, au fost alocate surse financiare pentru realizarea acestei acţiuni pentru 16 instanţe de 

judecată. 
 

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

realizată parțial  pentru perioada de raportare. 

În semestrul I –II 2014, au fost elaborate 5 proiecte de construcţie/renovare. 

Concluzie: realizată pentru perioada de raporetare (votat unanim). 
 

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

instanţelorjudecătoreşti- realizată parțial  pentru perioada de raportare. 

Au fost elaborate 9 devize de cheltuieli în anul 2014. 

 

Act. 1.1.12 punct. 7 Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti- realizată parțial  pentru 

perioada de raportare. 

În anul 2014 a fost renovat acoperişul Judecătoriei Centru, la Judecătoria Sîngerei au fost reparate 3 săli, 

alte 11 instanțe sunt în proces de renovare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raporetare (votat unanim). 

 

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

nerealizată pentru perioada de raportare 

Din motivul neexistenţei unui teren corespunzător condiţiilor necesare în acest sens, finanţele alocate în 

anul 2014 pentru construcţia Palatului Justiţiei au fost redistribuite pentru „Reconstrucţia sediilor 

Judecătoriilor Rîşcani şi Buiucani (din bd.Ştefan cel Mare, 200)”. 

Concluzie: irelevantă (votat unanim). 

 

Act. 1.1.12 punct. 9 Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea şi utilizarea adecvată a acestuia- realizată pentru perioada de 

raportare. 

 

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

judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare. 

 

Act. 1.1.12 punct. 11 Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de 

finisare  şi recepţie finală a lucrărilor- realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

Superior al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate- realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Nu au fost monitorizare instituțiile subordonate. 

 

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

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

 

Act. 1.2.2. p. 6 Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrăriiaudio/video a şedinţelor de 

judecată - realizată parțial pentru perioada de raportare. 

Nu are loc înregistrarea video a ședințelor de judecată pe motivul lipsei echipamentului de înregistrare 

video. 

Ina Pîslaru: 

Nu va fi realizată înregistrarea video, urmează a fi exclusă din cadrul acțiunii. Va rămîne acțiunea ca 



realizată parțial, fiindcă nu există o statistică privind numărul de ședințe înregistrate audio.  

 

Acț. 1.2.2.p. 7 Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a 

stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video- nerealizată 

pentru perioada de raportare. 

 

 

Acț. 1.2.2. p. 10 Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Codului de 

procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 în vederea asigurării gestionării electronice a dosarelor (întocmirea tuturor actelor 

procesuale în format electronic; citarea părţilor şi comunicarea cu părţile  prin telefax, poşta 

electronică etc.)- realizată parțial  pentru perioada de raportare. 

Cu referire la procedura contravențională – proiectul pentru completarea art. 382 Cod Contravențional 

urmează a fi elaborat și remis Guvernului pînă la finele anului 2014.În partea ce ține de întocmirea 

tuturor actelor procesuale în format electronic, proiectul de lege urmează a fi elaborat și remis 

Guvernului pînă la finele anului 2014. 

 

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

judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare. 

 
 

1.3.1.p.6 Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei- nerealizată pentru 

perioada de raportare. 

Realizarea acestei acțiuni va fi posibilă după adoptarea de către Parlament și implementarea proiectului 

legii menționatela pct. 1.3.1 (2). 

 

Act. 1.3.1. punct 7 Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea 

asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanţi ai 

sectorului justiţiei- - nerealizată pentru perioada de raportare. 

Ministerul finanțelor consideră oportună încheierea unui contract cu o cafenea/hotel, în partea ce ține de 

alimentație, decît construcția și întreținerea unei cafenele.  

 

Act. 1.3.2 punct. 3 Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al Justiţiei, 

Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de instruire 

continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiţiei, 

numărul temelor studiate, precum şi alte date ce ţin de activitatea de instruire- realizată parțial  pentru 

perioada de raportare. 

Urmează a f trecută acțiunea la cele scadente. 

 

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

de raportare. 

Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/5 din 20.06.2014 a fost aprobat Planul de elaborare a cursurilor de 

instruire la distanţă pentru anul 2014. Cu referire la criteriile de instruire a formatorilor specificăm că 

cerinţele faţă de formatori au fost consolidate prin aprobarea Statutului formatorului (Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.5/5 din 24.04.2014), totodată cerinţe specifice pentru formatori sunt menţionate în 

Regulamentul privind instruirea la distanţă în cadrul INJ. 

Acț.. 1.3.2. p.8 Desfăşurarea instruirii la distanţă - realizată  pentru perioada de raportare. 

 

Act. 1.3.4 punct. 3 Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător- realizată parțial  

pentru perioada de raportare. 

 

Acț. 1.3.5. p. 5 Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a 

performanţei judecătorilor-realizată  pentru perioada de raportare. 



 

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

pentru perioada de raportare. 

 

SUBIECTUL 

II.PrezentareapropunerilorprivindrevizuireaPlanuluideacțiunipentruimplementareaStrategieidere

formăînsectoruljustițieipentruanii 2011-2016. Aprobareapropunerilor. 

 

Amendamentele au fost discutate și aprobate de către grupul de lucru și vor fi prezentate în varianta 

finală.  

 

SUBIECTUL III.Concluzii, discuțiigeneraleșistabilireasubiectelorprincipalepeordineadezi a 

următoareiședințe. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare: octombrie 2014 

-aprobarea concluziilor și deciziilor înaintate de grupul de coordonare și monitorizare. 

 

CONCLUZII: 

 

Alegearea președintelui grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I- Micu Victor 

Aprobarea și schimbarea calificativului urătoarelor acțiuni: 

I. Act. 1.1.1 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 

privind organizarea judecătoreascăîn scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, 

optimizării numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile- 

realizată  

II. Act. 1.2.2. punct. 3 Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al 

Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor- 

realizată 

III. Act. 1.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a 

Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură- realizată 

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

necesităților de instruire a reprezentanților sectorului justiției- realizată 

V. Act. 1.3.4. punct. 1 Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii 

nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a Legii nr. 544-XIII din 20 

iulie1995 cu privire la statutul judecătorului, în vederea unificării sistemului de accedere la profesia 

de judecător- realizată. 

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

judecătoresc din perspectiva transparenței și a eficienței-nerealizată pentru perioada de raportare 

VII. Acț. 1.1.1. p. 3 Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători- - 

nerealizată pentru perioada de raportare 
VIII. Act. 1.1.12 punct.5 Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  

judecătoreşti- realizată pentru perioada de raportare. 

IX. Act. 1.1.12 punct. 7 Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti- realizată  pentru 

perioada de raportare. 
X. Act. 1.1.12 punct. 8 Elaborarea proiectului Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al 

proiectului- irelevantă. 

 
 

 



 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: octombrie 2014 

- Locul desfășurării: Miniserul Justiției 

 

 

V. Anexe  

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

 

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. 

 

PreședinteSecretar 
 

 

 

      ___________________________                                            ______________________ 

 

Victor MICU                                                                            Doina CAZACU 

 

 

 

 

Abrevieri:  

 

INJ- institutul Național al Justiției 

MJ-Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI-Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 

 

 

 

 

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

N

r

. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A

. 
Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Victor Micu Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Alexandru Voloșin Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

5 Tatiana Rotari Consiliul Superior al Procurorilor 



6 Dumitru Chebac Uniunea Avocaților 

7 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

B

. 
Membrii observatori  

 Sergiu Gurghiș MAI 

C

. 
Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

 Ina Pîslaru USAID ROLISP 

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Eric Svanidze Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Ion Graur Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Ioana Cornescu Expert, Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

 Veronica Vition Ministerul Justiței 

E

. 
Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 Natalia Cristian  Ministerul Justiței 

 Angela Zagaiciuc Ministerul Justiței 

 Elena Caragea Ministerul Afacerilor Interne 

 

 
 

 


