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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
21 decembrie 2012 

  

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de 
Acţiuni la Strategie s-a întrunit vineri, 21 decembrie 2012, în sala de 
conferinţe a Ministerului Justiţiei (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 14.00. 
 

Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele Grupului de lucru, dl Nichifor 
Corochii, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul 
acestuia, conform anexei (lista de prezenţă). 
 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
14.00 – 14.45 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
14.45 – 15.30 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
15.30 – 16.00 

Recapitularea gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2012 

 

Raportori:  

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare 

Judecătorească 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii  

Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei. 

 
Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de 

implementare a acţiunilor restante planificate în Planul 

de acţiuni pentru anul 2012 

 

Raportori:  

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare 

Judecătorească 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii  

Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei. 

 
 

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe 
ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 
invitaţilor adiţionali. 
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Nichifor Corochii: Stimați colegi, la primul subiect de pe ordinea de zi, dna 

Ioniță ne va aduce la cunoștință mersul implementării acțiunilor din planul 
de acțiuni. 

 
Lilia Ioniță: Dacă îmi permiteți eu voi încerca să comasez cu acțiunile 
restante din Planul de acțiuni pe anul 2012. Iarăși, repet aceeași informație, 

care, de fapt, a acoperit spectrul de probleme prevăzute în Planul de acțiuni 
la toate punctele. Este vorba de aceiași asistenți judiciari, unele lucruri mai 
largi decît cele stabilite în Planul de acțiuni, gen cum ar fi și stabilirea 

numărului de judecători.  
 

Există anumite subiecte care se referă la anumite studii: Studiul privind 
privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul 
consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea 

numărului de judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor 
disponibile a fost început incă în vară, însă e doar o primă versiune. Am 
înțeles din discuții că, cu susținerea Ambasadei SUA în Chișinău, va fi 

continuată realizarea acestui studiu. Aceasta e privitor la un studiu, evident 
că în cadrul Pilonului I sunt prevăzute mai multe studii.  

 
Cît privește Studiul privind practica finanţării sistemului judecătoresc din 

ultimii ani, luînd în considerare practicile internaţionale în domeniul 

finanţării sistemului judecătoresc, putem să spunem că Programul ROLISP a 
acoperit anumite activități.  

 
Ceea ce facem noi acum este legat de domeniul de intervenție 3, anume ceea 

ce se referă la proiectul de Lege privind răspunderea disciplinară a 

judecătorilor. Au avut loc recent dezbateri publice, avem o parte din avize, 
avem și cîteva expertize internaționale (opinia expertului român, Cristi 

Danileț, cu suținerea CNP). 

 
În principiu, cam asta este. Noi am făcut o raportare pe interior în cadrul 
ministerului privind implementarea acestor acțiuni. Avem anumite restanțe 
referitor la proiectul de Lege de modificare a Legii privind Institutul Național 
al Justiției. Colegii lucrează, există, de fapt o primă versiune a acestui 

proiect. A revenit și colega noastră care se va ocupa mai departe de 
definitivarea acestui proiect. În situația în care și, de fapt, cred că nu se va 

reuși pînă la finele anului, această măsură va fi realizată în primul trimestru 
al anului 2013. Acestea au fost acțiunile identificate de noi ca restante. 

 
Domnica Manole: Referitor la studiul privind optimizarea dislocării hărții 
instanțelor judecătorești, presupune acesta și volumul optim de lucru pentru 

un judecător? 

 
Lilia Ioniță: Studiul respectiv va avea un component care va reflecta și acest 

subiect. Evident că studiul respectiv nu va fi realizat în birou, ei vor trebui 
să meargă în instanțe, să lucreze cu date statistice, să facă interviuri cu 



Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  
  3 
 

judecătorii, să vadă care e încărcătura per judecător, cîți oameni vin în 

instanțe, cum arată aceste instanțe, etc. Asta presupune un studiu 
aprofundat. Vom vedea ce o să facă și cum o să facă. 

 
Ina Pîslaru: Referitor la studiul acesta cu finanțarea, studiul comparativ, 
Programul ROLISP o să aducă un expert internațional, ca să avem expertiza 

din afară, pentru că se vrea să se pună accentele pe cele mai bune practici 
din Europa și care sunt aplicabile aici în baza sistemului judiciar care există. 
Adițional, ceva mai nou, va fi un expert național care să poată completa 

expertiza dată cu cunoștințele de aici. A fost ceva neprevăzut inițial. Probabil 
acesta va fi puțin mai tîrziu deoarece s-a început tîrziu, la noi nu era 

preconizat în cadrul Programului. Inițial nu era prevăzută finanțare. 

 
Lilia Ioniță: Noi acum am inițiat un proiect privind transferarea DAJ la CSM. 

A fost un proiect inițiat de CSM privind transferarea DAJ de la minister către 
CSM. Ne-au venit scrisori de la Guvern și Președinție ca să preluăm, de fapt, 

acest proiect, să-l definitivăm și să vedem care este, de fapt, soluția optimală, 

să-l promovăm. Ideea era ca în primul trimestru a anului 2013 să fie deja 
remis Guvernului. Atunci noi ne încadrăm și în termenii care au fost stabiliți 

privind transferarea DAJ. 
 
Tatiana Ciaglic: Eu mă alătur celor spuse de Lilia. Adițional, aș putea spune 

referitor la perfecționarea PIGD. Am elaborat un caiet de sarcini care a fost 
înaintat Programului ROLISP și eventual, vor fi operate unele modificări în 

PIGD. 
 
Referitor la 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, vom avea și expertiza colegilor din România 

care vor efectua analiza cadrului legal. Am avut și cîteva ședințe de lucru 
comune, avem și materiale, foarte interesantă abordare au. 

 
Nichifor Corochii:  Am să încerc și eu, ca și instituție implementatoare, să 
vă relatez că s-a reușit inițierea creării colegiilor noi datorită cererior depuse. 

 
Lilia Ioniță: Ați publicat lista candidaților? Poate o faceți publică, așa va fi 
mai multă transparență. 

 
Nichifor Corochii:  Cred că luni o vom putea duce la cunoștință fie pe site-ul 
CSM sau vom face o declarație publică cine sunt încadrați în acest proces. 

Ca un proces aproape finalizat în ceea ce ține de reformarea sistemului față 
de judecători, la CSJ s-a propus și cei 6 judecători au acceptat transferul. Au 
fost obiecții vis-a-vis de obiectivitate, oricum, pînă la urmă asta este. S-au 

prezentat în Parlament dosarele și hotărîrea CSM privind eliberarea CSJ și, 

de asemenea,  proiectele de decrete.  

 
Tot pe parcursul acestei perioade, au avut loc 2 seminarii ce ține de formarea 
bugetelor instanțelor judecătorești. Astăzi am avut o ultimă ședință privind 
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stabilirea unor criterii unice, uniforme a proiectelor de bugete pentru toate 
instanțele judecătorești, de calculare a finanțării. Ca să fie clare formulele de 
calcul pentru fiecare capitol și ce ar trebui să conțină și care ar fi 

mecanismul de calcul.  
 
Dacă e să vorbim de transparență și alte momente, aș vrea să spun că vom 

folosi orice ocazie pentru a expune opinia noastră, chiar marți seara dl 
Țurcanu a fost la o emisiune la Publika TV. Domnul Președinte al CSJ a fost 
miercuri la o emisiune pentru a expune privirea noastă obiectivă față de 

reformarea sistemului. 
 
O altă problemă care ține acordul nostru privind procurarea echipamentelor 
audio-video, spre bucuria noastră, Parlamentul a aprobat sursa de finanțare 

pentru procurarea sediului CSM. Ne gîndim că, dacă vom instala 

echipamentul acesta la CSJ, prin aprilie va trebui să-l demontăm ca să-l 
instalăm în noul sediu. Poate reușim prin mai-iunie să avem și sediul nou, 

totuși cred că chiar dacă va trebui, mai apoi, să-l deszasamblăm îl vom 
instala pentru că chiar avem nevoie de el pentru a asigura o transparență 

mai bună. 

 
Sper ca Colegiile să înceapă a lucra. Este o problemă care este, totuși, la o 

etapă de finalizare. Este vorba de mai multe regulamente care urmau a fi 

elaborate pînă la 1 ianuarie 2013. Era o dilema: sau venim cu regulamentele 
așa cum le putem concepe pînă la 1 ianuarie sau mai lucrăm la ele, le mai 

definitivăm pentru a avea un produs calitativ. Am primit unele replici la 
Adunarea Generală a judecătorilor, unde a fost prezentat proiectul 
regulamentului privind funcționarea AGJ, la 26.11.2012, că acesta mai 

trebuie redactat. Ca și concept acesta a fost adoptat la ADJ, urmînd ca să 
recepționăm opinii, sugestii pe marginea acestuia. S-a decis ca la ADJ din 

februarie 2013, în speranța că erau și alte opinii, acest proiect să fie 

examinat, însă pînă la ziua de astăzi nu a parvenit nici o propunere la acest 
proiect. Dacă nu vor fi alte propuneri, probabil, vom accepta în formula care 

a fost prezentat. 
 
Celelalte regulamente, unele chiar avem în proces de elaborare, sunt plasate 

pe site-ul CSM. Unul din cele mai importante regulamente se referă la 
inspecția judiciară. Aici vreau să menționez că s-au implicat mai mulți 

parteneri pentru a avea o viziune mai largă. 
 
În ceea ce ține de optimizarea hărții instanțelor de judecată este o etapă de 

durată, dar aș îndrăzni să menționez că procesul este în derulare. Cam 

acestea ar fi, altele rezerve nu avem pe final de an. 
 
Victor Zaharia: La regulamentul privind evaluarea performanțelor, o 
informație, dacă doriți aș avea. Niște colegi de la IRP au început deja să facă 

focus grupuri și vom avea opinia nu numai la judecători, dar și la procurori, 
avocați și beneficiari. Sigur că fiecare vede dint-un anumit punct de vedere 
realitățile, care vor fi luate în calcul și, probabil, la jumătatea lunii ianuarie 



Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  
  5 
 

2013 vom veni cu propuneri consolidate la acest regulament. Preliminar ce 
am văzut noi, mai sunt anumite chestii ce urmează a fi îmbunătățite, 

inclusiv felul în care se justifică sau se motivează fiecare indicatori pentru 
că, oricum, judecătorii trebuie să vadă și în spate, motivația, adică de ce așa 
se propune și nu altfel. Nu este important doar regulamentul, dar am 
considerat important și explicațiile de ce anume așa și nu altfel. Nu ne 

încadrăm în termenul de 27.12.2012, oricum presupun că CSM n-o să-l 
adopte pînă la această dată. 
 

Lilia Ioniță: Important e să fie un argument forte în evaluarea 
performanțelor. Subiectul este sensibil, e vorba de soarta oamnenilor. 

 
Victor Zaharia: Perfecțiunea chiar din start n-o să fie și atunci, după o 

perioadă de implementare de cîteva luni de zile se va putea de discutat cu 

judecătorii în teritoriu, cum văd ei, pentru că una e să comentezi 
regulamentul și alta e cînd începi a apărea în anumite ipostaze și vezi că, 

potrivit regulamentului, se duce evaluarea într-o direcție sau alta. 

 
Nichifor Corochii: Încă o măsură care ținea de Planul de acțiuni. Am venit 

cu propuneri de a încheia acorduri de colaborare pentru a mai face schimb 
de experiență. În acest sens avem încheiate deja acorduri cu Procuratura 

Generală, CNA. Chiar azi discutam cu dna Rotarciuc că poate ar fi eventual 
cazul să încheiem un acord de colaborare și cu Baroul de Avocați din 

considerentul că, după cum spunea Tatiana, colegii din România ne-au 
trimis reacțiile lor pentru organizarea unor mese rotunde, seminarii și, astfel, 

dna Rotarciuc propune ca la acele seminarii pe cazuri de minori, să participe 
și procurori, avocați ca să vedem lucrurile per ansamblu. Ne-am gîndit că dl 

Amihalachioaie, reprezentînd corpul de avocați, să fie încheiat un acord în 
limitele legale și a bunului simț. 
 

Olga Pisarenco:  La acțiunea 1.13(2) - Desfăşurarea cursurilor de instruire a 

personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţia cu publicul: 

 la 25.11.2011 prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/7 a fost anunțat 

concurs pentru completarea rețelei de formatori în domeniul respectiv;  

 la 25.01.2012 prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/1  a fost anunțat 

concurs repetat la acest domeniu. La 05.04.2012 s-a desfășurat 
interviul și prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/3 a fost completată 

rețeaua cu 3 formatori în domeniu; 

 la 05.06.2012 a avut loc ședința de lucru cu formatorii în cadrul căreia 

s-a discutat conceptul planului de studii și a curriculumului; 

 la 10.07.2012 de către formatori a fost prezentat proiectul 
curriculumului care urmează a fi discutat și verificat de către Secția 

didactico-metodică; 

 în perioada 6-7 și 8-9 noiembrie, INJ în parteneriat cu IRZ a desfășurat 

seminarele „Justiția și mass-media” la care au participat 78 beneficiari 

(9 președinți ai instanțelor judecătorești, 55 judecători, 2 asistenți 
judiciari, 3 specialiști ai instanțelor de judecată, 3 reprezentanți ai DAJ 
și 6 formatori). 
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 în proiectul Planului de studiu pentru instruirea continuă în anul 

2013 este prevăzută instruirea a 75 de persoane responsabile de 
relația cu publicul în instanțele de judecată. 

 
La acțiunea 1.2.2(8) - Elaborarea planului de instruire a personalului 

judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor 
informaţionale şi a Programului integrat de gestionare a dosarelor: 

 planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2012 prevede 

instruirea a 200 de grefieri nou recrutaț i în domeniul utilizării PIGD-
2; 

 pentru semestrul II al anului 2012, în parteneriat cu Programul 
ROLISP, sînt planificate seminare în domeniul utilizării PIGD pentru 
100 de grefieri și seminare în domeniul utilizării sistemului și 

echipamentului de înregistrare audio FEMIDA pentru 150 de grefier; 

 instruirea judecătorilor în domeniul utilizării PIGD-2 a fost realizată în 
anul 2011; 

 în proiectul Planului de studiu pentru instruirea continuă în anul 
2013 este prevăzută instruirea în domeniul utilizării PIGD-3 a 40 de 
judecători, 419 grefieri, 460 asistenți judiciari și 81 specialiști din 
cancelarie și arhivă. 

 

La acțiunea 1.2.2(9) - Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului 

judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor 
informaţionale: 

 în perioada 25-29 iunie, 9-13 iulie și 17-21 decembrie în parteneriat 

cu Programul ROLISP s-au desfășurat 15 seminare, fiind instruiți 270 

de grefieri în domeniul utilizării PIGD-2; 

 instruirea judecătorilor în domeniul utilizării PIGD-2 a fost realizată în 
anul 2011; 

 pentru anul 2013 este planificată instruirea în domeniul utilizării 
PIGD-3 a 40 de judecători, 419 grefieri, 460 asistenți judiciari și 81 
specialiști din cancelarie și arhivă. 

 
La acțiunea 1.3.1(1) - Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a 

judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanţi ai sectorului justiţiei: 

 prin scrisorile nr.218-INJ, 224-INJ din 30.05.2012, INJ a solicitat 
instituțiilor responsabile desemnarea  a cîte un reprezentant în grupul 

de lucru pentru elaborarea unui nou concept de instruire continuă; 

 la 18.06.2012 a avut loc prima ședință a grupului de lucru în cadrul 
căreia au fost fixate obiectivele și repartizate sarcinile de lucru; 

 totodată, au fost duse negocieri cu Programul ROLISP în vederea 
acordării asistenței la elaborarea conceptului. În rezultatul acestor 

discuții a fost anunțat concurs pentru selectarea expertului; 

 ulterior, a fost anunțat concurs repetat, iar la 10.12.2012 expertul a 

fost selectat și a început să activeze; 

 conform planului de lucru, conceptul va fi prezentat de către expert în 

luna ianuarie. 
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La acțiunea 1.3.2(4) - Revizuirea planului de învăţămînt pentru formarea 

iniţială şi a programelor existente şi elaborarea programelor pentru 
disciplinele noi:  

 în luna mai a fost convocată ședința de lucru cu formatorii în vederea 
fixării obiectivelor și sarcinilor pentru revizuirea/elaborarea 

curriculelor; 

 în perioada mai-iunie a fost elaborat proiectul Planului de învățămînt; 

 prin scrisorile nr.269-INJ, 272-INJ din 28.06.2012 proiectul Planului 
de învățămînt a fost expediat spre avizare către MJ, CSP, CSM și CSJ; 

 planul de învățămînt 2012-2014 a fost aprobat la ședința Consiliului 

INJ din 20.08.2012; 

 curriculele pentru semestrul I, 2012 au fost aprobate la ședința 

Consiliului INJ din 21.09.2012; 

 curriculele pentru semestrul II, 2012 vor fi aprobate la ședința 

Consiliului INJ din 21.12.2012; 

 totodată, au fost duse negocieri cu Programul ROLISP în vederea 
acordării asistenței la elaborarea unui nou model de curriculum, 

precum și în vederea finanțării formatorilor implicați în elaborarea 

curriculelor. 
 
La acțiunea 1.3.2(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: 

 la 21.02.2012 prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/2 a fost modificat 

Regulamentul cu privire la organizarea concursului privind suplinirea 
posturilor didactice și remunerarea muncii din 06.06.2007, fiind expus 
într-o nouă redacție capitolul I ”Organizarea concursului”; 

 proiectul de modificare a Legii INJ a fost elaborat și expediat 
Ministerului Justiției pentru definitivare prin e-mail la data de 

16.10.2012, ulterior prin scrisoarea nr.434-INJ din 08.12.2012. 
 
La acțiunea 1.3.2(6) - Elaborarea unor metode moderne de instruire: 

 cu sprijinul Fundației IRZ, în perioada 17-18 octombrie 2011, a fost 

desfășurat un seminar de școlarizare a administratorilor și formatorilor 
în sistemul de instruire la distanță pentru platforma INJ. 

 cu sprijinul Fundației IRZ, a avut loc seminarul de formare a 32 de 

formatori în domeniul „Tehnici metodologice moderne de instruire în 
cadrul INJ”, la 14-15 mai (Etapa I) și 13-14 septembrie (Etapa II). 

 se duc negocieri cu Programul ROLISP în vederea acordării asistenței 

la elaborarea unor metode moderne de instruire. 

 
La acțiunea 1.3.10(3) - Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a 

planului de învăţămînt pentru instruirea continuă a asistenţilor judiciari: 

 în proiectul Planului de studiu pentru instruirea continuă în anul 
2013 este prevăzută instruirea a 460 de asistenți judiciari în 
domeniul întocmirii actelor procedurale în materie civilă și penală, 
precum și instruirea acestora în domeniul utilizării PIGD-3. 
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 proiectul Planului de învățămînt pentru instruirea inițială a 

asistenților judiciari este elaborat. După coordonarea cu CSM va fi 

aprobat de Consiliul INJ, iar ulterior elaborate curriculele la 

disciplinele inscluse în plan. 
 
 

 

S-a decis: 
 

 de a lua act de informaţia prezentată de către reprezentanţii 

instituţiilor responsabile de implementarea acţiunilor din 
Planul de acţiuni;  

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 

25.01.2012, ora 14.00.  
 
 

  

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
 

  

            ____________________                                                   _________________ 

 

          Nichifor COROCHII                                           Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Şedinţa Grupului de Lucru pentru 
Pilonul I 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituţia 
 

 Membri cu drept de vot  

 
1. 
 

 
Lilia Ioniță 

 
Ministerul Justiției 

 
2. 

 

 
Nichifor Corochii 

 
Consiliul Superior al Magistraturii 

 
3. 

 
Domnica Manole 
 

 
Curtea de Apel Chişinău 

 
4. 

 
Olga Pisarenco 
 

 
Institutul Național al Justiției 

 
5. 
 

 
Tatiana Ciaglic  

 
Departamentul Administrare Judecătorească 

 
6. 
 

 
Viorel Malanciuc 

 
Uniunea Avocaților 

 
7. 
 

 
Victor Zaharia 

 
Institutul de Reforme Penale 

 Membru observator  
 
8. 
 

 
Ina Pîslaru 

 
USAID 

 Secretariatul  
 
9. 
 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției 

 

 

 


