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Data: 23 decembrie 2016 

Ședința nr. 10 

Locul desfășurării: Sala festivă, et. II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Ministerul Justiției 

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 ale altor acte legislative. 

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

modificărilor operate în Constituție. 

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

Acț.1.1.11 punct. 2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

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

stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video. 

Consiliul Superior al Magistraturii 

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

asigurarea securităţii acestora. 

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

cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora. 

Institutul Național al Justiției 

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

conformitate cu modificările legislației. 

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

reprezentanți altor profesii juridice. 

 

Trecerea acțiunilor pentru perioada de raportare la cele scadente: 

1.1.3.p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești responsabil de 

relația cu publicul 

1.1.3.p.4 - Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcționare a sistemului 

judecătoresc 

1.1.4.p.3 -  Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanțelor judecătorești  

1.1.5.p.3  - Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanțelor judecătorești în funcție de 

volumul de lucru din ultimii 5 ani și de nivelul performanțelor conform modulului PIGD, prin sporirea 

sau reducerea personalului instanței de judecată 

1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai instanțelor 

judecătorești 

1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din cadrul 

instanțelor judecătorești 

1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaționale 

  
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” SISTEMUL JUDECĂTORESC” 
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1.2.3.p.6 - Desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor și regulile 

de amînare a examinării cauzelor 

1.2.5.p.2  - Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de atac 

1.3.10.p.4 - Desfășurarea cursurilor de instruire inițială și continuă a asistenților judiciari 

1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători 

1.1.12.p.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor  judecătorești 

1.1.12.p.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor instanțelor  

Judecătorești 

1.1.12.p.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești 

1.1.12.p.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea de resurse 

financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia 

1.1.12.p.10 - Monitorizarea calității lucrărilor de construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești 

1.1.12.p.11 - Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de finisare  și 

recepție finală a lucrărilor 

1.2.1.p.3 - Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității Consiliului 

Superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate 

1.2.2.p.5 - Asigurarea fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării Programului 

integrat de gestionare a dosarelor 

1.2.2.p.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a ședințelor de 

judecată 

1.2.4.p.4 - Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale instanțelor 

judecătorești 

1.3.10.p.2 - Introducerea funcției de asistent judiciar în instanțele judecătorești 

2. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Dorel MUSTEAȚĂ 
A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni și trecerea acțiunilor pentru 

perioada de raportare la cele scadente. 

 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni și trcerea acțiunilor pentru perioada de raportare la 

cele scadente: 

 

 

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 ale altor acte legislative. 

 

Ministerul Justiției: 

Proiectul a fost aprobat  prin HG nr. 1311 din 07.12.2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 485 din 

12.12.2016. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

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

modificărilor operate în Constituție. 

 

Proiectul a fost remis spre avizare prin scrisoarea nr. 03/12249 din 08.11.2016. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

și 

Acț.1.1.11 punct. 2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

 

Această acțiune a fost inclusă în lista acțiunilor a căror termen de realizare a fost prelungit pînă la 31 

decembrie 2017,  care a fost aprobată prin Hotărîrea  Parlamentului cu privire la asigurarea continuității 

reformelor în sectorul justiției nr. 259, 8 decembrie 2016. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video. 

 

Experții din cadrul Prais other Cuper Haus au pregătit versiunea inițială a proiectului și cadrul conex a 

acestuia.   Concomitent,  în prezent Ministerului Justiției pregătește un proiect de modificare a CPC la 

care va fi comasat și proiectul menționat pentru a optimiza operarea modificărilor. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

Consiliul Superior al Magistraturii 

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

asigurarea securităţii acestora. 

 

Informația referitoare la această acțiune a fost prezentată în cadrul ședințelor anterioare ale Grupului de 

Lucru ale Pilonului I. Avînd în vedere faptul că nu sunt prevăzute mijloace financiare pentru instalarea 

sistemelor de control acces acțiunea a fost imposibilă de executat. Totodată, nu este elaborat un studiu 

de fezabilitate. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind 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. 

 

Anterior informației prezentate, următoarea ședință a grupului de lucru a fost fixată pentru data de 04 

mai 2016, la care au fost definitivate Standardele privind durata actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei. 

Astfel, Grupul de lucru a înaintat, spre aprobare, Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

Standardele privind durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei. 

În acest sens, în scopul îmbunătățirii actului de justiție, examinării dosarelor în termen, și excluderii 

tergiversării examinării acestora, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărîrea nr. 830/33 

din 29 noiembrie 2016, a aprobat Standardele privind durata actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei.  

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/830-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/830-33.pdf
9)%2023.12.2016/TABEL%20ORE%20FINAL.doc
9)%2023.12.2016/TABEL%20ORE%20FINAL.doc
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Necesar de Menționat faptul că, definitivarea acestor standarde, a fost posibilă drept urmare a analizei 

minuțioase a datelor prezentate de către instanțele judecătorești din Republica Moldova. Totodată, la 

elaborarea standardelor de recomandare, s-a luat în calcul gradul de complexitate a dosarelor conform 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, în dependență de tipologia acestora. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

Institutul Național al Justiției 

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

conformitate cu modificările legislației. 

 

Au fost modificate următoarele cadre normative interne: Regulamentul privind organizarea, 

funcţionarea şi ţinerea lucrărilor de arhivă la Institutul Naţional al Justiţiei; Regulamentul de ordine 

interioară al Institutului Naţional al Justiţiei; Instrucțiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat în 

Institutul Naţional al Justiţiei; Statutul Institutului Naţional al Justiţiei; Regulamentul Comisiei de 

expertiză al Institutului Naţional al Justiţiei. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

reprezentanți altor profesii juridice. 

 

De la 1 decembrie 2016 Centrul  este funcțional 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

Trecerea acțiunilor pentru perioada de raportare la cele scadente: 

1.1.3.p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești responsabil de 

relația cu publicul 

 

Anterior informației prezentate, pentru semestrul II INJ a desfășurat un seminar la care au fost instruite 

7 persoane: un asistent judiciar și 6 specialiști 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.1.3.p.4 - Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcționare a sistemului 

judecătoresc. 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședinței Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.1.4.p.3 -  Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanțelor judecătorești  

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședinței Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.1.5.p.3  - Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanțelor judecătorești în funcție de 

volumul de lucru din ultimii 5 ani și de nivelul performanțelor conform modulului PIGD, prin sporirea 

sau reducerea personalului instanței de judecată 

Prin Hotărîrea CSM nr. 546/23 din 06 septembrie 2016 s-a aprobat Planul de Acțiuni pentru 

implementarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.  

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/23/546-23.pdf
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Așadar, Hotărîrea a fost elaborată în vederea desfășurării planificate și organizate a procesului de 

reorganizare a instanțelor judecătorești, asigurării funcționării eficiente a acestora, precum și a realizării 

sarcinilor de către Consiliul Superior al Magistraturii prevăzute de Legea cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești, Secretariatul Consiliului a elaborat un Plan de acțiuni ce vizează 

implementarea în termene și în condiții optime a prevederilor Legii susmenționate. 

În acest sens, a fost emisă Hotărîrea CSM nr. 548/24 din 13 septembrie 2016 prin care s-a aprobat 

structurile-tip a judecătoriilor ţinînd cont de prevederile Legii nr.76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanţelor judecătoreşti. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai instanțelor 

judecătorești 

 

Anterior informației prezentate, pentru semestrul II nu au parvenit solicitări de formare inițială a 

administratorilor de instanțe de judecată din motivul că nu sunt persoane care ar avea nevoie de această 

instruire. 

 

Pentru formarea continuă a administratorilor instanțelor de judecată au fost organizate 4 seminare la 

care au fost instruite 65 de persoane. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din cadrul 

instanțelor judecătorești 

 

Anterior informației prezentate, pentru semestrul II a fost desfășurat un seminar la care au fost instruite 

26 de persoane. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaționale 

 

Pentru semestrul II au fost desfășurate 3 seminare la care au fost instruite 102 persoane: 

27 judecători, 34 procurori, 8 asistenți, 28 grefieri și 2 specialiști principali, 3 alte categorii. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.3.p.6 - Desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor și regulile 

de amînare a examinării cauzelor 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.5.p.2  - Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de atac 

 

Proiectul UE de asistență tehnică Nr. 3 – Cu privire la fortificarea eficienței, responsabilității și 

transparenței sistemului judecătoresc – s-a stabilit ca finanțator.  Ulterior a fost identificat expertul cu 

suportul financiar al “ATRECO” – Tatiana Puiu. În mai 2016, colaboratorii DAMEP au avut întîlnire 

cu expertul contractat, care s-a expus pe marginea activităților ce urmează a fi îndeplinite pentru 

realizarea monitorizării implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de atac. 

Studiul a fost elaborat și a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiției. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/24/585-24.pdf
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Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.3.10.p.4 - Desfășurarea cursurilor de instruire inițială și continuă a asistenților judiciari 

 

Anterior informației prezentate, pentru semestrul II au fost organizate 19 seminare și instruite 571 de 

persoane. 

 

1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.1.12.p.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor judecătorești 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.1.12.p.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor instanțelor  

Judecătorești 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.1.12.p.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.1.12.p.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea de resurse 

financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia 

 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.1.12.p.10 - Monitorizarea calității lucrărilor de construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești 

și 

1.1.12.p.11 - Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de finisare  și 

recepție finală a lucrărilor 

 

Toate lucrarile de construcție și reparație existente sunt monitorizate. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.1.p.3 - Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității Consiliului 

Superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate 

Informația a fost prezentată anterior în cadrul ședințelor Grupului de lucru al Pilonului I. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.2.p.5 - Asigurarea fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării Programului 

integrat de gestionare a dosarelor 

 

Pentru anul 2016 a fost încheiat contractul cu CTS. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.2.2.p.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a ședințelor de 

judecată 

 

Pentru anul 2016 au fost alocate mijloacele financiare pentru 10 echipamente. Aceste mijloacele 

financiare au fost luate de către Ministerul Finanțelor la rectificarea bugetului. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

1.2.4.p.4 - Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale instanțelor 

judecătorești 

 

Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești prevede ca de la 

01.01.2017 va fi 15 instanțe de judecată și 4 Curțile de Apel reieșind din aceste consedirente au fost 

prezent de către AAIJ la CTS caiet de sarcini care va fi lansat de la 01.01.2017. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

1.3.10.p.2 - Introducerea funcției de asistent judiciar în instanțele judecătorești 

 

La situația de 23.12.2016  

Aprobat: Judecătoriile -1529, Curțile de Apel- 94 

Efectiv: Judecătoriiile -1383, Curțile de Apel- 94 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată. 

 

 

Dorel MUSTEAȚĂ: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 23.12.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna februarie 2016; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala festivă, (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  
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VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Vladimir VALUȚA           

 

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

 

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

 

      

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Zinaida CARP Ministerul Justiției 

2 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

4 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocaților 

5 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

6 Olga RABEI Institutul de Reforme Penale 

7 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Alexandru VOLOȘIN Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

2 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

3 Andrei GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

4 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Pavel GRECU Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 
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