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1. SINTEZA PROIECTULUI 

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor 
judecătoreşti în Moldova 

Ţara: Republica Moldova 

 
Obiectivul extins al proiectului: Conform Termenilor de referinţă (TR) ai proiectului este: 
 
Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi 

sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul justiţiei. 

 
 

Scopul proiectului: Conform TR ai proiectului: 
 

1. Sporirea eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor 
judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în 
Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia; 

2. Contribuirea la asigurarea faptului că sistemul judecătoresc este un garant real al 
respectării drepturilor omului şi al securităţii pentru fiecare persoană pe parcursul 
procedurii de litigiu; 

3. Acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune practici, în vederea reducerii nivelului 
de corupţie judiciară şi sporirii încrederii publicului în sistemul judecătoresc; 

4. Eficientizarea bugetului instanţei de judecată, inclusiv prin susţinerea implementării 
optimizării hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti şi a alocării judecătorilor şi a 
personalului judecătoriilor pe instanţe;   

   
5. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor judecătoreşti de a prelua controlul şi de a utiliza pe 

deplin sistemele informaţionale, de TI, de înregistrare audio şi video, în vederea 
îmbunătăţirii în continuare a gestionării datelor generate de instanţele judecătoreşti.  

 
Rezultatele planificate: Conform TR ai proiectului: 

1. A sporit eficienţa, imparţialitatea, responsabilitatea şi transparenţa instanţelor 
judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în 
Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia; 

2. Coordonarea implementării acţiunilor prevăzute de Strategie în cadrul şi între instituţiile 
principale din sectorul justiţiei este susţinută până în momentul în care e creată şi 
consolidată capacitatea instituţională;    

3. Cadrul normativ al Consiliului Superior al Magistraturii (denumit în continuare CSM) este 
consolidat, funcţionează şi este în deplină conformitate cu principiul independenţei 
judiciare; 

4. Este instituit un mecanism independent eficient de examinare a încălcărilor comise de 
membrii sistemului judecătoresc şi al instanţelor de judecată, în baza normelor clar 
definite de procedură, care ţin cont pe deplin de statutul profesional al judecătorilor; 

5. Curtea Supremă utilizează metode eficiente pentru a uniformiza practica judiciară în 
conformitate cu standardele CEDO;    



Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Raport iniţial 
 

7 

 

6. Sunt reformate practicile judiciare şi administrarea instanţelor judecătoreşti, în vederea 
adaptării la modificările survenite în codurile de procedură, inclusiv la obligaţia de a 
folosi sălile de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu înregistrarea 
audio/video completă a tuturor şedinţelor de judecată; 

7. Codul de procedură penală este modificat, în scopul modernizării sistemului căilor de 
atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de judecată. Modificările sunt implementate în 
mod eficient; 

8. Cadrele din sistemul judecătoresc sunt instruite şi sunt stabiliţi indicatori de performanţă 
pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor omului la înfăptuirea justiţiei; 

9. Este promovat şi implementat principiul toleranţei zero faţă de comportamentul 
corupţional în cadrul sectorului justiţiei, care include atât prevenirea cât şi urmărirea 
penală a corupţiei pe scară largă;      

10. Este acordat sprijin sistemului judecătoresc pentru a stabili mecanisme funcţionale şi 
expertiză, în vederea preluării controlului şi utilizării pe deplin a sistemelor informaţional 
şi de gestionare e-justiţie (a sistemului de gestionare a dosarelor şi a sistemului de 
înregistrare audio/video);  

11. Toate instanţele judecătoreşti înregistrează dosarele în Programul integrat de 
gestionare a dosarelor şi furnizează statistici în varianta electronică. Toate şedinţele de 
judecată sunt înregistrate audio/video, cu excepţia cazurilor justificate;    

12. Este revizuită harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi sunt implementate modificări, în 
vederea asigurării accesului efectiv la justiţie şi a utilizării efective a fondurilor publice 
pentru judecătorii;   

13. Un mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin 
unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc este definitivat şi 
aplicat, în baza studiilor şi analizei existente; 

14. A sporit eficienţa managementului şi s-a îmbunătăţit sistemul practic şi regulator de 
administrare al instanţelor judecătoreşti şi analiza strategică în materie de planificare 
bugetară; 

15. Metodologiile de evaluare a performanţelor şi evaluare profesională sunt implementate, 
sondajele de opinie în rândul publicului şi al justiţiabililor sunt efectuate; 

16. Judecătorii, asistenţii judiciari şi administratorii instanţelor judecătoreşti sunt instruiţi în 
modul corespunzător prin intermediul structurilor educative îmbunătăţite ale Institutului 
Naţional al Justiţiei, în baza standardelor internaţionale; sistemul de asigurare a calităţii 
instruirilor este funcţional; a sporit capacitatea judecătorilor de „a-şi îndeplini activitatea 
prin aplicarea metodologiilor moderne şi eficiente”.  

 
Activităţile planificate: Conform TR ai proiectului: 
 
Prezentarea cuprinzătoare a activităţilor poate fi atribuită următoarelor trei componente. 
Rezultatele planificate per componentă sunt enumerate în Planul general privind atingerea 
rezultatelor (Tabelul 3). 
 
Componenta I: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor 
 

 Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, 
responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc) precum 
şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru 
manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ; 

 Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în monitorizarea 
implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a cadrului instituţional, de 
organizare şi funcţionare;  
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 Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM, asigurând că 
funcţionarea acestuia este în deplină conformitate cu principiul independenţei judiciare; 

 Susţinerea mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului 
judecătoresc şi al instanţelor de judecată şi acordarea asistenţei în asigurarea 
funcţionării acestuia în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont pe deplin 
de statutul profesional al judecătorilor; 

 Acordarea asistenţei în consolidarea capacităţii şi a mecanismelor disponibile inspecţiei 
judiciare de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti şi de examinare a plângerilor 
privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor. Implementarea unui sistem modern 
de gestionare a documentelor, în vederea gestionării plângerilor recepţionate de 
inspecţia judiciară cu privire la conduita necorespunzătoare a judecătorilor;     

 Susţinerea creării şi introducerii unui departament în cadrul CSM şi crearea 
mecanismelor care vor asigura mentenanţa şi funcţionalitatea durabilă a Programului 
integrat de gestionare a dosarelor (denumit în continuare PIGD), precum şi înregistrarea 
audio şi video, prin furnizarea expertizei în domeniul TI către şi prin consolidarea 
capacităţilor CSM, ale Departamentului de Administrare Judecătorească al MJ şi ale MJ 
în aceste domenii. Asistenţa trebuie să se concentreze pe consolidarea capacităţilor 
pentru crearea expertizei relevante în domeniul TI în cadrul CSM şi al MJ, care va 
continua să satisfacă cerinţele în domeniul TI ale CSM, ale instanţelor şi instituţiilor 
judiciare şi va asigura transferul acestor sisteme către platforma tehnologică M-Cloud, 
în conformitate cu cerinţele Programului strategic de modernizare a e-guvernării, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011; 

 Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice generate de 
instanţele judecătoreşti din perspectiva exhaustivităţii şi eficienţei acestora pentru 
planificarea activităţii instanţelor de judecată şi raportarea privind volumul de lucru şi 
gestionarea resurselor instanţelor; 

 Facilitarea reformei practicilor judiciare şi a administrării instanţelor judecătoreşti, în 
vederea folosirii sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu 
înregistrarea audio/video completă a şedinţelor de judecată; 

 Susţinerea CSM în vederea creării şi utilizării unui sistem eficient de mecanisme pentru 
monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video şedinţele în instanţele 
de judecată la nivel naţional;  

 Susţinere în elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură penală, în 
vederea modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de 
judecată; 

 Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea asigurării 
aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile în toate instituţiile 
din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei 
prin autoadministrarea instituţiilor şi lupta efectivă împotriva corupţiei în cadrul 
sistemului justiţiei;  

 Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării dislocării 
instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, 
optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o utilizare cât mai eficientă a resurselor; 

 Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a 
sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară unificat şi bazat pe 
performanţă; 

 Acordarea asistenţei în sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 
administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare 
bugetară; 

 Acordarea asistenţei în elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat de 
colectare, analiză şi schimb de informaţii şi asigurarea interconectării cu alte registre;  
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 Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan de acţiuni 
cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul judecătoresc, în 
coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011; 

 Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul judecătoresc, 
precum şi a unei baze de date online a hotărârilor judecătoreşti în instanţele de toate 
nivelurile de jurisdicţie, accesibile publicului larg;  

 Acordarea asistenţei autorităţilor din Republica Moldova în utilizarea sistemelor 
integrate de gestionare a informaţiei şi conectarea acestora la informaţia pentru criteriile 
de evaluare a performanţei;   

 Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal de lucru 
pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate cu cele mai bune 
standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi a serviciilor 
publice, implementând metodologia de evaluare a performanţelor personalului din 
judecătorii;   

 Acordarea asistenţei CSM în aducerea termenelor procedurale judiciare în conformitate 
cu standardele europene; 

 Acordarea asistenţei CSM în crearea şi utilizarea unui sistem modern intern de 
gestionare a documentelor şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a 
judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor CSM şi a altor documente 
relevante;   

 Acordarea asistenţei CSM în estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de 
securitate şi control al accesului în instanţele judecătoreşti; 

 Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică (aprobat 
prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării acestuia la cerinţele 
privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a comportamentului corupţional (şi anume 
la modificările aprobate de Parlamentul Republicii Moldova pe 23 decembrie 2013), 
precum şi dezvoltarea capacităţilor pentru utilizarea acestuia în modul corespunzător;   

 Susţinerea Curţii Supreme de Justiţie în vederea aplicării celor mai bune practici şi 
instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare; 

 Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării unui plan de acţiuni pentru 
implementarea Legii cu privire la mediere (Legea nr.134 din 14 iunie 2007) şi 
promovarea înţelegerii obiectivelor medierii în cadrul sistemului judecătoresc; 

 Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare INJ) în 
revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor la Legea cu 
privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006);  

 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor.  
   
Componenta II: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică 
 

 Desfăşurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi 
monitorizarea implementării reformei în domeniul sistemului judecătoresc;    

 Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, procesul 
de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea optimizării acestora; 

 Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului Disciplinar, ai 
Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai Colegiului de Selecţie şi 
Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de răspunderea disciplinară, 
evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de selecţie şi promovare, precum şi 
privind alte aspecte relevante din acest domeniu;  

 Desfăşurarea instruirilor privind normele etice şi comunicarea ex-parte, precum şi 
privind măsurile anticorupţie prevăzute de standardele CE şi ale GRECO; 
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 Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor acestuia; 
susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a judecătorilor 
şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor;  

 Susţinerea INJ în aplicarea noilor metode de instruire, a evaluării şi actualizării curricula, 
a materialelor interactive (manuale de curs, materiale video etc.) pentru subiectele cu 
legislaţie modificată esenţială, jurisprudenţă naţională şi jurisprudenţă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO);     

 Susţinerea creării unei reţele naţionale de formatori în standardele şi jurisprudenţa 
CEDO;  

 Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea sistemului de specializare a 
judecătorilor; 

 Desfăşurarea instruirii pentru judecători cu privire la aplicarea cadrului juridic din 
sectorul financiar. 

 
Componenta III: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea civilă  
 

 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în introducerea 
planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii gradului de 
sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi administrării judiciare în rândul 
publicului larg, anumitor grupuri de interese şi în rândul instituţiilor din sectorul justiţiei, 
precum şi în îmbunătăţirea mecanismului existent de comunicare şi sensibilizare. 

 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în creşterea 
nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile 
societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului de supraveghere publică 
a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii publice în activitatea judiciară; 
dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin instituţiile de 
autoadministrare. 

 Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind beneficiile 
concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea implementării acestora pentru 
noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor, pentru procedurile disciplinare, 
implicând organizaţiile mass-media în monitorizarea declaraţiilor pe venit ale 
judecătorilor, monitorizând utilizarea de către instanţele judecătoreşti a PIGD şi a 
înregistrării audio. 

 Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile 
societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării judiciare, privind etica şi 
integritatea personală şi profesională a celor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor 
penale, precum şi privind influenţa reformelor asupra situaţiei din sectorul justiţiei. 

 Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale de 
comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor judiciare de persoane 
responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă, precum şi acordarea 
asistenţei în planificarea şi implementarea activităţilor de comunicare şi relaţii cu 
publicul pe termen lung; 

 Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu privire 
la procesul de reformă, noile proceduri instituite şi funcţionarea sistemului judecătoresc. 
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Grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi sunt instituţiile implicate în activitatea 
judiciară şi administrarea justiţiei: judecătorii, administratorii 
instanţelor judecătoreşti, înalţii funcţionari şi personalul 
instanţelor de judecată, Consiliul Superior al Magistraturii, 
Curtea Supremă de Justiţie, Departamentul de Administrare 
Judecătorească al MJ. 

                                               Printre alţi beneficiari indirecţi, de altfel, se numără orice 
persoană sau entitate care intră în interacţiune cu sistemul de 
justiţie, în calitate de infractori sau victime, reclamanţi sau 
pârâţi, precum şi publicul larg în general şi toţi cetăţenii şi non-
cetăţenii care depind de supremaţia legii pentru a-şi proteja 
propria persoană şi proprietate, drepturile omului şi civile proprii 
şi ale familiei lor. 

 

Data demarării proiectului: 29.09.2014 
 
Durata proiectului:  30 luni 
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2. ANALIZA PROIECTULUI 

2.1 Administrare şi activităţi operaţionale 

2.1.1 Situaţia operatorului local 

 

2.1.1.1 Infrastructura  şi echipa 
 

Pe parcursul primei luni de desfăşurare, proiectul a reuşit să-şi completeze echipa 

preliminar, angajându-l pe dl C. Omelian în calitate de specialist administrativ şi contabil şi 

pe dra C. Cocieru în calitate de asistent administrativ şi translator. CSM a pus la dispoziţia 

proiectului birouri pentru toată echipa, două birouri suplimentare fiind oferite de CSJ pentru 

experţii ce vor lucra asupra activităţilor care vizează această instituţie.   

Procurarea echipamentelor de birou este în curs de desfăşurare, astfel încât proiectul va 

deveni complet funcţional pe parcursul săptămânilor viitoare.  

 

2.1.1.2 Coordonare şi cooperare internaţională 
 

O practică bună internaţională, cerută şi de TR ai proiectului, este de a urmări realizarea 

coordonării, comunicării şi a sprijinului reciproc cu alte proiecte internaţionale care au 

obiective similare, în scopul de a profita de efectele sinergiei. Astfel, echipa proiectului a 

identificat, cu asistenţa managerului de proiect al UE, şi este în proces de stabilire a 

contactului cu alte proiecte finanţate de UE, cum ar fi: Misiunea UE de Consiliere în Politici 

Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM) şi proiectul finanţat de UE „Suport în 

coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Republica Moldova", care îşi desfăşoară 

activitatea în domenii relevante pentru proiect. Proiectul va coopera îndeaproape şi cu două 

proiecte suplimentare din sectorul justiţiei, care, de asemenea, au fost lansate în luna 

octombrie 2014. 

Totodată, proiectul a identificat şi alţi actori relevanţi naţionali şi internaţionali cum ar fi 

Ambasada SUA în Moldova, USAID, SOROS, PROMOLEX şi CRJM şi va continua să 

stabilească şi să menţină contacte cu un număr mare de parteneri şi părţi interesate. 

Pentru a consolida vizibilitatea şi "brand-ul" proiectului printre numeroasele iniţiative, echipa 

a creat un acronim pentru proiect, ATRECO, şi va folosi în continuare acest acronim pentru 

comunicarea referitoare la şi de către proiect. 
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2.1.1.3 Evenimentul de lansare 
 

În scopul de a reuni beneficiarii, de a informa despre obiectivele proiectului şi de a obţine 

acordul şi motivarea acestora, proiectul va organiza o şedinţă de lansare în mijlocul lunii 

noiembrie. Şedinţa planificată va fi caracterizată prin faptul că aceasta va fi organizată 

împreună cu alte două proiecte de asistenţă tehnică, finanţate de UE, care, de asemenea, 

acordă asistenţă în sectorul justiţiei şi la fel au fost lansate în octombrie 2014. Prezentările 

membrilor consorţiului de implementare, condus de GIZ Servicii Internaţionale (GIZ SI) şi ale 

Conducătorului proiectului (în numele proiectului ATRECO), precum şi ale membrilor altor 

proiecte implicate şi ale altor părţi interesate, vor oferi posibilitatea pentru un schimb activ de 

opinii şi propuneri concrete de cooperare şi, mai ales, de cooperare între proiecte. 

 

2.2. Contextul relevant şi primele activităţi ale proiectului 

2.2.1. Evoluţii recente 

 

Toate componentele proiectului sunt fixate într-un sector volatil, caracterizat printr-un număr 

mare de părţi interesate şi contribuitori la toate eforturile de reformă şi, din această cauză, 

este necesar de a asigura actualizarea permanentă a componentelor pentru a garanta 

abordarea necesităţilor reale, curente ale beneficiarilor. Toate modificările propuse în 

prezent la acţiunile proiectului se bazează pe evoluţiile care au avut loc în perioada cuprinsă 

între prezentarea propunerii tehnice (PT) şi data demarării proiectului. Acestea sunt descrise 

sumar în acest capitol. O prezentare mai detaliată poate fi găsită în raportul separat, care a 

fost elaborat de către echipa proiectului şi care evaluează starea actuală de implementare a 

Pilonului I şi Pilonului IV din SRSJ.  

Pe scurt, se poate confirma că evoluţiile din sectorul respectiv se desfăşoară conform 

planificării prevăzute de principalul document strategic menţionat anterior - SRSJ. În pofida 

faptului că anumite activităţi se desfăşoară mai lent decât s-a planificat, pot fi identificate 

următoarele tendinţe principale, care sunt relevante pentru ATRECO: 

 

Conform celor raportate de MJ şi confirmate în cadrul interviurilor cu alte părţi interesate, 

trebuie de menţionat că, în comparaţie cu anul 2012, atunci când cadrul legal s-a aflat în 
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centrul acţiunilor de reformă, în 2013 activitatea a fost extinsă în vederea elaborării unui 

cadru juridic secundar solid, a realizării restructurării instituţionale şi organizaţionale şi a 

îmbunătăţirii condiţiilor de lucru ale judecătorilor, inclusiv  în vederea utilizării sporite a TIC. 

 

În ceea ce priveşte unul dintre principalii beneficiari ai proiectului ATRECO, CSM, 

capacităţile de autoadministrare în sistemul judecătoresc au fost consolidate prin revizuirea 

rolului, componenţei şi a competenţelor CSM şi ale instituţiilor subordonate acestuia. Noua 

componenţă a CSM este formată din 12 membri: 3 membri sunt profesori universitari; 3 sunt 

membri din oficiu (Preşedintele CSJ, Ministrul Justiţiei şi Procurorul General) şi 6 judecători 

aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor. În plus, rolul CSM în determinarea şi stabilirea 

numărului concret de judecători a fost consolidat. A sporit transparenţa activităţii CSM prin 

stabilirea cerinţei de a publica nu numai hotărârile CSM, dar şi materialele suplimentare la 

hotărârile CSM, opiniile separate ale membrilor CSM, stenogramele şedinţelor plasate pe 

pagina web a CSM etc., ca membrii CSM să voteze doar în mod deschis, hotărârile emise 

să fie motivate, iar şedinţele CSM să fie publice şi înregistrate audio şi video. 

 

Mai mult, CSM a întreprins eforturi consecvente pentru a crea cadrul instituţional şi normativ 

necesar pentru implementarea noii Legi privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor (Legea nr.154 din 05.07.2012, în vigoare din 14.12.2012). În acest sens, au fost 

create Colegiul de Selecţie şi Cariera Judecătorilor şi Colegiul de Evaluare a Performanţelor 

Judecătorilor şi au fost elaborate şi aprobate norme procedurale pentru funcţionarea 

colegiilor şi criterii distincte de selectare a judecătorilor pentru funcţii judecătoreşti şi de 

evaluare a performanţelor judecătorilor. Potrivit raportului Colegiului de Evaluare din anul 

2013, 124 de judecători din numărul total de 471 judecători au fost evaluaţi şi până la finele 

anului 2015, urmează a fi evaluat tot corpul de judecători conform procedurii noi şi pe baza 

unui plan aprobat de CSM. 

 

Administrarea justiţiei şi calitatea înfăptuirii justiţiei, inclusiv procesele acesteia au fost 

îmbunătăţite prin numeroase măsuri, cum ar fi sporirea eficienţei managementului şi 

îmbunătăţirea sistemului practic şi reglator de administrare a instanţelor judecătoreşti, 

crearea funcţiei de asistent judiciar, optimizarea numărului de persoane cu funcţii 

administrative în cadrul sistemului şi consolidarea inspecţiei judiciare prin redefinirea 

competenţelor şi atribuţiilor acesteia. Un rol major în creşterea transparenţei şi eficienţei 

sistemului judecătoresc l-a avut şi sporirea în continuare a gradului de utilizare a 

echipamentului audio şi video în timpul şedinţelor de judecată. În acest sens, adoptarea unui 
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set de reglementări privind utilizarea dispozitivelor respective şi achiziţionarea unei cantităţi 

substanţiale de echipament (ROLISP) a jucat un rol important. 

 

Reformarea instituţiei imunităţii judecătorilor cu privire la corupţia pasivă şi abuzul de putere 

este un pas înainte către responsabilitatea sporită şi reducerea corupţiei în cadrul sistemului 

judecătoresc. 

  

Pentru primele şase luni ale anului 2014, au fost prezentate următoarele, cele mai relevante 

pentru activitatea proiectului ATRECO, evoluţii de către Ministerul Justiţiei privind 

implementarea Pilonului I şi a Pilonului IV din Strategie: 

 

Pilonul I 

 

Studiul cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova a fost realizat de 

CRJM şi prezentat în februarie 2014. Studiul se bazează pe date socio-demografice, 

numărul şi tipul de cauze examinate de judecătorii şi curţile de apel în perioada 2010-2012. 

În ceea ce priveşte comasarea judecătoriilor, studiul prezintă trei scenarii posibile cu un 

număr diferit de număr minim de judecători per instanţă. În momentul de faţă nu s-a făcut o 

calculare a costurilor pentru cele trei scenarii. Proiectul ATRECO ar putea interveni mai 

târziu pentru a realiza acest lucru. 

 

CRJM, de asemenea, a efectuat şi publicat un studiu cu privire la specializarea posibilă a 

judecătorilor, un subiect care este strâns legat de optimizarea instanţelor judecătoreşti. 

Proiectul ATRECO va contribui la un dialog între părţile interesate referitor la aceste 

subiecte. 

 

Crearea unui sistem care ar permite stabilirea deplină şi la timp a necesităţilor de instruire 

ale reprezentanţilor sectorului justiţiei a fost abordată prin elaborarea (sub egida INJ şi 

ROLISP) a unei metodologii de evaluare a necesităţilor de instruire. Iniţial s-a prevăzut că 

ATRECO va contribui la implementarea metodologiei şi va acorda asistenţă INJ în utilizarea 

deplină a acesteia. Cu toate acestea, în urma discuţiilor apropiate de cooperare cu 

programul ROLISP, echipa ATRECO a ajuns la concluzia că contribuţia sa nu va fi în 

beneficiul INJ, întrucât programul ROLISP şi-a declarat sprijinul său deplin pentru INJ şi 

referitor la toţi paşii ulteriori din cadrul ciclului necesităţilor de instruire. 
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Pilonul IV 

 

Realizări 

 

Majoritatea acţiunilor prevăzute de Pilonul IV au fost promovate împreună cu pachetul de 

legi anticorupţie, adoptat în decembrie 2013 şi intrat în vigoare din februarie 2014. Iar 

majoritatea acţiunilor parţial implementate se referă la implementarea şi monitorizarea noului 

cadru juridic, perioada prevăzută pentru aceasta fiind relativ scurtă. Acest lucru explică 

faptul că aceste acţiuni parţial implementate au mai rămas a fi raportate. 

 

În cadrul activităţii de creare a unor mecanisme în instituţii, care vor fi utilizate de către 

avertizorii de integritate pentru semnalarea ilegalităţilor, CSM a elaborat norme interne cu 

privire la integritate, acestea fiind plasate pentru public pe pagina sa web. În august 2014, 

CSM a creat o comisie să raporteze în această privinţă şi să protejeze avertizorii angajaţi în 

cadrul CSM. 

 

În urma activităţii de informare a societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea 

securităţii interne, Serviciul MAI Protecţie Internă şi Anticorupţie a gestionat rubrica 

„Prevenirea şi Combaterea Corupţiei" de pe pagina web a MAI, plasând 14 comunicate de 

presă. Au fost organizate 16 activităţi de instruire cu privire la noile instrumente de prevenire 

și combatere a corupţiei, privind unificarea practicii judiciare în acest domeniu şi 

comportamentul anticorupţie al personalului din sectorul justiţiei. În total, au fost instruiţi în 

acest sens 440 de angajaţi ai MAI şi din sectorul justiţiei. 

 

Activităţi neimplementate 

 

Monitorizarea şi implementarea prevederilor referitoare la testele de integritate sunt 

planificate pentru 2015.  

CSM, împreună cu alţi actori cu care implementează această activitate, va crea un grup de 

lucru în vederea monitorizării şi implementării conceptelor pentru promovarea eticii 

profesionale şi sensibilizarea opiniei publice referitor la acest subiect în privinţa 

reprezentanţilor sectorului justiţiei. Proiectul ATRECO va oferi asistenţă acestui grup de 

lucru, conform planului său de activitate.  
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De asemenea, ATRECO va oferi asistenţa sa în consolidarea activităţilor amânate de 

sensibilizare, pentru a informa publicul cu privire la îmbunătăţirile planificate şi realizate. 

2.3. Aspecte critice şi reevaluare 

 

După cum s-a menţionat anterior în PT, un aspect critic important este implicarea activă a 

tuturor beneficiarilor şi părţilor interesate, care se presupune că ar trebui să coopereze. În 

etapa iniţială a proiectului, am primit un răspuns pozitiv de participare activă în cadrul 

proiectului de la toate instituţiile beneficiare. Reprezentanţii tuturor instituţiilor beneficiare, şi 

anume CSM, CSJ, INJ şi MJ, au fost foarte receptivi la solicitările noastre de a avea 

întrevederi şi discuţii cu privire la aspectele ce ţin de implementarea proiectului. În pofida 

entuziasmului, trebuie de menţionat că, sub aspect negativ, toţi beneficiarii, în afara de MJ, 

care este implicat mai mult  ca coordonator principal al reformei sectorului în ansamblu, 

cunoşteau foarte puţin sau deloc despre conţinutul şi structura proiectului. Lipsa implicării 

principalilor beneficiari nu contribuie nici la calitatea concepţiei proiectului şi nici la 

angajamentul partenerilor. 

2.3.1 Consiliul Superior al Magistraturii 

Deja în primele două săptămâni de implementare a proiectului, echipa proiectului a avut 

posibilitatea de a avea mai multe întrevederi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

Aceste întrevederi au fost folosite pentru a dezvolta o înţelegere comună privind 

implementarea proiectului. Au fost discutate în profunzime aspectele de cooperare şi a fost 

examinată lista activităţilor conform TR, pentru a depista lacune sau acţiuni depăşite. CSM 

şi-a exprimat un interes puternic faţă de asistenţa privind elaborarea legislaţiei secundare (a 

regulamentelor etc.) şi consolidarea capacităţilor diferitelor colegii, cum ar fi Colegiul 

Disciplinar, Colegiul de Evaluare şi altele. CSM a subliniat, de asemenea, necesitatea de a 

se perfecţiona în domeniul comunicării şi informării. În acest sens, s-a discutat că 

comunicarea externă ar beneficia considerabil în urma unei abordări mai vizibile şi proactive 

privind lupta cu practicile abuzive din sistemul judecătoresc. Împreună cu beneficiarul, 

proiectul ATRECO a examinat şi posibilitatea de a spori capacitatea internă a CSM în ceea 

ce priveşte dezvoltarea şi utilizarea PIGD şi a produselor acestuia. Orice acţiune în acest 

domeniu va depinde foarte mult de evoluţia din domeniul administrării judecătoreşti. Pentru 

ATRECO a fost dificil să fie pe deplin informat despre soarta DAJ, care în prezent se află în 

subordinea MJ. În urma discuţiilor privind transferul departamentului dat şi a funcţiei sale 
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către CSM, se pare că acum a fost luată decizia de a crea o Agenţie de Administrare 

Judecătorească (pentru mai multe detalii a se vedea mai jos Secţiunea 2.3.4). Proiectul 

ATRECO va urmări îndeaproape evoluţiile în acest sens, pentru a reacţiona în modul 

corespunzător. 

2.3.2 Curtea Supremă de Justiţie 

Proiectul ATRECO a avut mai multe întâlniri cu Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Lista 

activităţilor a fost prezentată conducerii CSJ, iar acţiunile propuse s-au bucurat de interesul 

deplin al beneficiarului. În comparaţie cu alţi beneficiari, se pare că CSJ are o viziune mai 

dezvoltată privind colaborarea posibilă cu proiectul ATRECO. La baza cooperării ar trebui să 

fie efortul comun de a unifica practica judiciară şi de a permite judecătorilor de rang înalt să 

obţină o înţelegere mai profundă a practicilor occidentale în acest sens. În acest context, 

Curtea Supremă de Justiţie a evidenţiat, în mod clar, două căi majore de cooperare. Una din 

ele se referă la crearea unei culegeri şi traducerea hotărârilor judecătoreşti şi a modelelor de 

hotărâri, în baza practicii germane. Cealaltă ţine de organizarea unor vizite de observare 

directă la locul de muncă în ţările UE şi, mai ales, în Germania. Ca aspect cu relevanţă 

generală, CSJ a identificat necesitatea îmbunătăţirii capacităţilor lingvistice ale judecătorilor 

şi judecătorilor asistenţi. Accesul la practica internaţională, precum şi crearea unei reţele de 

contacte depinde, în mare parte, de aptitudinile de limbă engleză şi de un vocabular solid 

juridic. CSJ şi-a exprimat interesul major de a perfecţiona competenţele lingvistice ale 

judecătorilor şi ale judecătorilor asistenţi şi proiectul ATRECO este gata să acorde asistenţă 

în acest sens. Ca un prim pas în această direcţie, proiectul ATRECO a invitat toţi judecătorii 

şi judecătorii asistenţi interesaţi ai Curţii Supreme să participe la un test scurt de limbă 

engleză, elaborat de personalul intern al proiectului ATRECO. Interesul manifestat a fost 

copleşitor, la acest prim eveniment participând peste 150 de persoane. Participanţii au fost 

împărţiţi după diferite niveluri de cunoaştere a limbii (nivelul 0, nivelul începător, nivelul 

intermediar, nivelul intermediar superior şi nivelul avansat). ATRECO va elabora împreună 

cu beneficiarul un plan concret, în vederea organizării evenimentelor de instruire în acest 

sens. Cu toate acestea, judecătorii şi judecătorii asistenţi, care au un nivel intermediar 

superior şi sunt vorbitori avansaţi nu vor beneficia în prezent de aceste eforturi, deoarece 

nivelul lor lingvistic le va permite să comunice şi să acceseze resursele juridice cu uşurinţă. 
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2.3.3 Institutul Naţional al Justiţiei 

INJ beneficiază considerabil de acţiunile mai multor donatori. Conducerea şi-a exprimat 

necesităţile vis-à-vis de toate evenimentele de instruire enumerate în TR, prin urmare, 

instruirile vor fi organizate în modul respectiv. Prima serie de instruiri pentru CSM a fost 

stabilită pentru prima jumătate a lunii decembrie, astfel, proiectul ATRECO a început deja 

pregătirile. S-a convenit să omitem activităţile ce vizează stabilirea necesităţilor de instruire 

şi familiarizarea cu CEDO şi jurisprudenţa respectivă, întrucât alţi donatori oferă o asistenţă 

extinsă în acest sens. Cu toate acestea, conducerea INJ şi-a exprimat cel mai mare interes 

în elaborarea unor module de instruire pentru administratorii şi preşedinţii instanţelor de 

judecată, ca o completare la programul existent de formare iniţială. De asemenea, a fost 

solicitată consolidarea capacităţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea învăţământului la 

distanţă (e-learning), care va fi reflectată în planul de lucru. 

2.3.4 DAJ 

DAJ este unul dintre beneficiarii direcţi ai proiectului ATRECO conform TR. Situaţia actuală 

din jurul acestui departament şi evoluţia acestuia în viitor a fost şi mai este greu de clarificat: 

În urma primelor discuţii cu partenerii din sistemul judecătoresc, proiectul ATRECO a ajuns 

la concluzia că DAJ ar trebui să fie transferat în întregime sau parţial în subordinea CSM. Cu 

toate acestea, se pare că evoluţiile recente duc într-o altă direcţie şi anume spre o 

transformare a DAJ în „Agenţia Naţională de Administrare Judecătorească”. MJ a emis un 

proiect de regulament în această privinţă, care, la moment, este examinat de CNA din punct 

de vedere al conformării acestuia la standardele şi legislaţia anticorupţie. Potrivit informaţiei 

recepţionate, reprezentanţii sistemului judecătoresc sunt categoric împotriva unei asemenea 

transformări, iar implicarea acestora a fost mai mult pe partea formală decât intelectuală. 

Referitor la schimbările care pot fi aşteptate cu implementarea noului regulament, trebuie de 

subliniat faptul că, deşi se va modifica denumirea, instituţia va rămâne, potrivit proiectului, în 

subordinea Ministerului Justiţiei şi va avea multe competenţe similare celor actuale: 

Achiziţionarea şi întreţinerea centralizată şi renovarea capitală a bunurilor imobiliare (a 

sediilor instanţelor de judecată); Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor şi 

programelor informatice, aceasta include, de asemenea, elaborarea de politici şi 

funcţionalităţi referitoare la PIGD; Colectarea datelor statistice de la instanţe şi analiza lor; 

Resurse umane cu privire la tot personalul judiciar, cu excepţia judecătorilor; 

Administrarea financiară ce implică contabilitatea, planificarea unificată şi auditul intern. 
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Lista de competenţe, conform noului proiect de regulament, pare a fi destul de 

cuprinzătoare, astfel, ATRECO a discutat cu CSM, precum şi cu directorul DAJ actual că 

proiectul ar putea fi de ajutor în promovarea unui dialog deschis între cele două instituţii. O 

atenţie specială ar trebui acordată faptului că o nouă posibilă instituţie nu trebuie să preia 

sau să păstreze acele funcţii, care sunt decisive pentru independenţa judiciară. În acest 

sens, CSM pare a fi îngrijorat mai ales în ceea ce priveşte competenţele financiare ale 

instituţiei şi funcţiile ei statistice. În general, CSM nu este împotriva unui buget centralizat, 

ceea ce ar putea duce la o utilizare mai eficientă a mijloacelor financiare, cu toate acestea 

însă, se pare că o astfel de funcţie ar trebui, în "ochii” sistemului judecătoresc, să fie plasată 

în competenţa CSM. 

3. PLANIFICAREA PROIECTULUI 

3.1. Planificarea generală 

 

În planificarea generală a proiectului şi a activităţilor sale este aplicată abordarea elaborată 

iniţial în PT. Urmând această abordare, proiectul va începe prin a acorda asistenţă  

substanţială cu privire la obligaţiile beneficiarilor, prevăzute în strategie. O atenţie deosebită 

va fi acordată activităţilor care sunt amânate sau celor în care deja au fost identificate alte 

dificultăţi de către grupul de lucru din cadrul Ministerului Justiţiei sau de către beneficiar. 

Ulterior, proiectul va ajuta beneficiarii să adopte o abordare mai proactivă şi să obţină la timp 

rezultatele, care sunt necesare pentru succesul eforturilor de reformă. 

 

Un aspect cu relevanţă generală, identificat de echipa proiectului, este necesitatea unei 

colaborări strânse între instituţiile judiciare. În acest context, proiectul va încerca, ori de câte 

ori va fi oportun, să organizeze instruiri comune pentru diferite instituţii. 

 

Pe lângă aceasta, echipa a descoperit necesitatea de a introduce o poziţie de expert în 

cadrul echipei, care va permite o monitorizare constantă a evoluţiilor şi activităţilor din toate 

componentele. Echipa este formată, cu excepţia Conducătorului de proiect, din experţi cu 

normă redusă, care vor elabora, planifica şi dirija activităţile în domeniul lor de competenţă. 

Cu toate acestea, datorită faptului că experţii nu vor fi permanent pe loc şi în condiţiile în 

care Conducătorul echipei este responsabil pentru propriul său portofoliu de activităţi şi de 

gestionarea în ansamblu a proiectului pe teren, echipa va avea nevoie de un expert 
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suplimentar de referinţă, în competenţa căruia vor intra sarcini ce vor viza, în special, 

aspectele cu relevanţă generală, şi care va contribui astfel la coordonarea internă a 

eforturilor ATRECO şi la un flux neîntrerupt de informaţii. Pe lângă aceasta, expertul naţional 

de referinţă va garanta că evoluţii din toate domeniile de activitate a proiectului ATRECO 

sunt urmărite şi incluse în baza de cunoştinţe şi în exerciţiul de planificare al echipei. El sau 

ea va participa la evenimente, în cazurile în care echipa de bază nu va putea va face acest 

lucru şi va asigura că proiectul ATRECO este perceput ca un instrument de asistenţă 

permanent şi de încredere, în pofida absenţei parţiale a experţilor săi principali. Prin 

intermediul unei comunicări continue, expertul de referinţă va ţine la curent toţi experţii 

principali absenţi şi va garanta, astfel, faptul că experţii vor acţiona întotdeauna în baza unor 

informaţii actuale. Întrucât TR sunt în curs de elaborare, căutarea unui astfel de expert ar 

putea începe în curând. Se planifică identificarea unui expert junior pentru această sarcină. 

Contribuţia lunară a expertului va fi de până la 10 zile lucrătoare. 

 

3.2. Planificarea pentru perioada următoare de raportare 

 

Planificarea pentru perioada următoare de raportare poate fi derivată din planificarea 

generală. Împreună cu partenerii săi, proiectul va continua să acorde asistenţă în ceea ce 

priveşte implementarea activităţilor prevăzute de SRSJ. 

3.3 Planul detaliat de activităţi  

 
Proiectul îşi desfăşoară activitatea de pe 29 septembrie 2014 până pe 28 martie 2017. În 

vederea asigurării unor perioade convenabile de planificare, în activităţile şi planurile de 

lucru se va ţine cont de faptul că proiectul este divizat în 5 semestre (fiecare semestru va 

cuprinde o perioadă de 6 luni) şi că aceste semestre sunt aliniate la lunile calendaristice, 

primul trimestru acoperind perioada de până pe 31 martie 2015 inclusiv. Prin urmare, 

trimestrul următor al semestrului va începe pe 1 aprilie 2015 şi se va încheia pe 28 

septembrie 2015 şi aşa mai departe.     

  

Lista activităţilor prezentată mai jos constituie rezultatul unui proces de întrevederi cu 

partenerii, întâlniri separate cu principalele părţi interesante şi discuţii individuale cu 

conducerea de vârf din toate instituţiile beneficiare.   
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Planul prezentat mai jos urmează a fi revizuit în continuu, ceea ce îi va permite să vizeze în 

orice etapă de desfăşurare a proiectului necesităţile identificate reale.     

Domeniile principale (componentele) rămân neschimbate, totodată, propunem să fie scoase 

unele activităţi (care sunt tăiate în lista de mai jos). Justificarea pentru modificările propuse 

urmează după listă. 

 

3.3.1 Prezentarea generală a activităţilor 

  

Componenta 1: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor 
  

Subcomponenta 1.1 Activităţi promovate de SRSJ 

 

1.1.1 Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, 

responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc) 

precum şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru 

manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ 

1.1.2 Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în 

monitorizarea implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a 

cadrului instituţional, de organizare şi funcţionare 

  

Subcomponenta 1.2 Intervenţii cu privire la cadrul legislativ  

 

  

1.2.1 Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM, asigurând că 

funcţionarea acestuia este în deplină conformitate cu principiul independenţei 

judiciare 

1.2.2 Susţinerea mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului 

judecătoresc şi al instanţelor de judecată şi acordarea asistenţei în asigurarea 

funcţionării acestuia în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont pe 

deplin de statutul profesional al judecătorilor 

1.2.3 Susţinere în elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură 

penală, în vederea modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al 

instanţelor de judecată 
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1.2.4. Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică 

(aprobat prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării acestuia 

la cerinţele privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a comportamentului 

corupţional (şi anume la modificările aprobate de Parlamentul Republicii Moldova pe 

23 decembrie 2013), precum şi dezvoltarea capacităţilor pentru utilizarea acestuia în 

modul corespunzător  

1.2.5 Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării unui plan de acţiuni pentru 

implementarea Legii cu privire la mediere (Legea nr.134 din 14 iunie 2007) şi 

promovarea înţelegerii obiectivelor medierii în cadrul sistemului judecătoresc 

1.2.6 Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare INJ) în 

revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor la Legea cu 

privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006) 

  

 

Subcomponenta 1.3 Susţinerea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a instanţelor  

 

1.3.1 Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal de 

lucru pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate cu cele 

mai bune standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi a 

serviciilor publice, implementând metodologia de evaluare a performanţelor 

personalului din judecătorii 

1.3.2 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor 

1.3.3 Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a 

sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară unificat şi bazat pe 

performanţă 

1.3.4 Acordarea asistenţei în sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 

administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de 

planificare bugetară 

1.3.5 Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării dislocării 

instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 

instanţelor, optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o utilizare cât mai eficientă 

a resurselor 

1.3.6 Acordarea asistenţei CSM în aducerea termenelor procedurale judiciare în 

conformitate cu standardele europene 
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Subcomponenta 1.4 Definirea mecanismelor pentru monitorizare, evaluare şi eficienţă 

sporită  

 

1.4.1 Susţinerea creării şi introducerii unui departament în cadrul CSM şi crearea 

mecanismelor care vor asigura mentenanţa şi funcţionalitatea durabilă a 

Programului integrat de gestionare a dosarelor (denumit în continuare PIGD), 

precum şi înregistrarea audio şi video, prin furnizarea expertizei în domeniul TI către 

şi prin consolidarea capacităţilor CSM, ale Departamentului de Administrare 

Judecătorească al MJ şi ale MJ în aceste domenii. Asistenţa trebuie să se 

concentreze pe consolidarea capacităţilor pentru crearea expertizei relevante în 

domeniul TI în cadrul CSM şi al MJ, care va continua să satisfacă cerinţele în 

domeniul TI ale CSM, ale instanţelor şi instituţiilor judiciare şi va asigura transferul 

acestor sisteme către platforma tehnologică M-Cloud, în conformitate cu cerinţele 

Programului strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011 

1.4.2 Acordarea asistenţei în consolidarea capacităţii şi a mecanismelor disponibile 

inspecţiei judiciare de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti şi de examinare 

a plângerilor privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor. Implementarea 

unui sistem modern de gestionare a documentelor, în vederea gestionării plângerilor 

recepţionate de inspecţia judiciară cu privire la conduita necorespunzătoare a 

judecătorilor     

1.4.3 Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice generate 

de instanţele judecătoreşti din perspectiva exhaustivităţii şi eficienţei acestora pentru 

planificarea activităţii instanţelor de judecată şi raportarea privind volumul de lucru şi 

gestionarea resurselor instanţelor 

1.4.4. Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea asigurării 

aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile în toate 

instituţiile din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de 

fenomenul corupţiei prin autoadministrarea instituţiilor şi lupta efectivă împotriva 

corupţiei în cadrul sistemului justiţiei 

1.4.5 Acordarea asistenţei CSM în crearea şi utilizarea unui sistem modern intern de 

gestionare a documentelor şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a 

judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor CSM şi a altor documente 
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relevante 

1.4.6 Acordarea asistenţei CSM în estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de 

securitate şi control al accesului în instanţele judecătoreşti 

1.4.7 Susţinerea Curţii Supreme de Justiţie în vederea aplicării celor mai bune practici şi 

instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare 

1.4.8. Acordarea asistenţei în elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat de 

colectare, analiză şi schimb de informaţii şi asigurarea interconectării cu alte registre 

  

Subcomponenta 1.5 Sporirea transparenţei şi accesibilităţii 

 

1.5.1 Facilitarea reformei practicilor judiciare şi a administrării instanţelor judecătoreşti, în 

vederea folosirii sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu 

înregistrarea audio/video completă a şedinţelor de judecată 

1.5.2 Susţinerea CSM în vederea creării şi utilizării unui sistem eficient de mecanisme 

pentru monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video şedinţele în 

instanţele de judecată la nivel naţional 

1.5.3 Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan de 

acţiuni cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul judecătoresc, 

în coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011 

1.5.4 Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul judecătoresc, 

precum şi a unei baze de date online a hotărârilor judecătoreşti în instanţele de toate 

nivelurile de jurisdicţie, accesibile publicului larg 

1.5.5 Acordarea asistenţei autorităţilor din Republica Moldova în utilizarea sistemelor 

integrate de gestionare a informaţiei şi conectarea acestora la informaţia pentru 

criteriile de evaluare a performanţei  

  

 
Componenta 2: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică 
 

Subcomponenta 2.1 Elaborarea instruirii 

 

2.1.1 Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor 

acestuia; susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a 

judecătorilor şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor 
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2.1.2 Susţinerea INJ în aplicarea noilor metode de instruire, a evaluării şi actualizării 

curricula, a materialelor interactive (manuale de curs, materiale video etc.) pentru 

subiectele cu legislaţie modificată esenţială, jurisprudenţă naţională şi jurisprudenţă 

a Curţii Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO)     

   

 

Subcomponenta 2.2 Implementarea instruirii 

 

2.2.1 Desfăşurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi 

monitorizarea implementării reformei în domeniul sistemului judecătoresc  

2.2.2 Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, 

procesul de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea optimizării 

acestora 

2.2.3 Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului Disciplinar, ai 

Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai Colegiului de Selecţie şi 

Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de răspunderea disciplinară, 

evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de selecţie şi promovare, precum şi 

privind alte aspecte relevante din acest domeniu 

2.2.4 Desfăşurarea instruirilor privind normele etice şi comunicarea ex-parte, precum şi 

privind măsurile anticorupţie prevăzute de standardele CE şi ale GRECO 

2.2.5 Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea sistemului de specializare a 

judecătorilor 

2.2.6 Desfăşurarea instruirii pentru judecători cu privire la aplicarea cadrului juridic din 
sectorul financiar 

  

 

Subcomponenta 2.3 Instituţionalizarea instruirii  

 

2.3.1 Susţinerea creării unei reţele naţionale de formatori în standardele şi jurisprudenţa 

CEDO  

2.3.1 Susţinere în elaborarea şi implementarea unor module de instruire pentru 

administratorii instanţelor judecătoreşti 
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Componenta 3: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea civilă  
 

Subcomponenta 3.1 Elaborarea şi introducerea unui sistem de comunicare 

 

3.1.1 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în 

introducerea planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii 

gradului de sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi administrării 

judiciare în rândul publicului larg, anumitor grupuri de interese şi în rândul instituţiilor 

din sectorul justiţiei, precum şi în îmbunătăţirea mecanismului existent de 

comunicare şi sensibilizare 

3.1.2 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în creşterea 

nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile 

societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului de supraveghere 

publică a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii publice în activitatea 

judiciară; dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin 

instituţiile de autoadministrare 

3.1.3 Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale 

de comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor judiciare de persoane 

responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă, precum şi acordarea 

asistenţei în planificarea şi implementarea activităţilor de comunicare şi relaţii cu 

publicul pe termen lung 

   

Subcomponenta 3.2 Cooperarea cu OSC 

 

3.2.1 Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind beneficiile 

concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea implementării acestora 

pentru noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor, pentru procedurile 

disciplinare, implicând organizaţiile mass-media în monitorizarea declaraţiilor pe 

venit ale judecătorilor, monitorizând utilizarea de către instanţele judecătoreşti a 

PIGD şi a înregistrării audio. 

3.2.2 Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile 

societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării judiciare, privind 

etica şi integritatea personală şi profesională a celor implicaţi în procesul de 

judecare a cauzelor penale, precum şi privind influenţa reformelor asupra situaţiei 
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din sectorul justiţiei. 

 

Subcomponenta 3.3 Implementarea activităţilor de comunicare 

 

3.3.1 Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu 

privire la procesul de reformă, noile proceduri instituite şi funcţionarea sistemului 

judecătoresc 

  
 

Toate instituţiile din sectorul justiţiei se află în pragul unor reforme decisive, care vor avea un 

impact asupra întregii lor structuri şi a modului de operare. Proiectul va sprijini instituţiile 

beneficiare în eforturile lor de reformă, planificate în strategia sectorială, prin activităţile 

enumerate mai sus. Evoluţiile din acest sector pe parcursul ultimelor 12 luni au fost 

prezentate rezumativ anterior şi nu oferă nici un motiv pentru modificarea marii majorităţi a 

activităţilor prevăzute în PT.    

 

Cu toate acestea, având în vedere implicarea unui număr considerabil de donatori şi 

decalajul de timp dintre elaborarea TR şi implementarea efectivă a proiectului ATRECO, 

este necesară eliminarea unor activităţi, după cum se arată în lista de mai sus. Eliminarea 

acestor activităţi este propusă de proiectul ATRECO în baza următoarelor constatări: 

 

1.4.3  Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice 

generate de instanţele judecătoreşti din perspectiva exhaustivităţii şi eficienţei 

acestora pentru planificarea activităţii instanţelor de judecată şi raportarea privind 

volumul de lucru şi gestionarea resurselor instanţelor 

Sub egida şi finanţarea USAID, programul ROLISP a fost, împreună cu toate părţile 

interesate, coordonator în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea PIGD. PIGD a 

început ca un fel de calendar pentru judecători şi a evoluat într-un sistem mai complex de 

gestionare a dosarelor, care, printre altele, asigură şi repartizarea aleatorie a dosarelor. Pe 

parcursul lunilor noiembrie şi decembrie 2014, PIGD va fi îmbunătăţit prin introducerea unui 

modul suplimentar, care va permite instanţelor de judecată şi CSM să efectueze exerciţiul 

statistic prin intermediul programului computerizat. ROLISP va oferi, de asemenea, 

partenerilor instruirea necesară în vederea obţinerii tuturor abilităţilor necesare pentru a 

utiliza pe deplin datele statistice produse de PIGD. În acest sens, implicarea actuală a 
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proiectului ATRECO nu pare să ofere o valoare adăugată, astfel, resursele vor fi 

redirecţionate în conformitate cu acordul prealabil al beneficiarilor. 

 

1.5.4 Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul 

judecătoresc, precum şi a unei baze de date online a hotărârilor judecătoreşti în 

instanţele de toate nivelurile de jurisdicţie, accesibile publicului larg  

Potrivit informaţiei recepţionate de beneficiari şi echipa ROLISP, această activitate a fost 

implementată în întregime.  

 

2.1.1 Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor 

acestuia; susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a 

judecătorilor şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor 

Potrivit informaţiei recepţionate de beneficiari şi echipa ROLISP, această activitate a fost 

implementată în întregime.  

 

2.3.1 Susţinerea creării unei reţele naţionale de formatori în standardele şi 

jurisprudenţa CEDO 

Iniţial s-a prevăzut că ATRECO va contribui la implementarea metodologiei şi va acorda 

asistenţă INJ în utilizarea deplină a acesteia. Cu toate acestea, în urma discuţiilor apropiate 

de cooperare cu programul ROLISP, echipa ATRECO a ajuns la concluzia că contribuţia sa 

nu va fi în beneficiul INJ, întrucât programul ROLISP şi-a declarat sprijinul său deplin pentru 

INJ şi referitor la toţi paşii ulteriori din cadrul ciclului necesităţilor de instruire. Prin urmare, 

proiectul va înlocui această activitate cu o altă activitate care a fost identificată drept utilă în 

acest context: Susţinere în elaborarea şi implementarea unor module de instruire 

pentru administratorii instanţelor judecătoreşti. Această activitate este specificată mai 

jos.       

 

Pe lângă modificările prezentate mai sus, Activitatea 1.5.5, - Acordarea asistenţei 

autorităţilor din Republica Moldova în utilizarea sistemelor integrate de gestionare a 

informaţiei şi conectarea acestora la informaţia pentru criteriile de evaluare a 

performanţei – va fi contopită cu Activitatea 1.4.5: Acordarea asistenţei CSM în crearea 

şi utilizarea unui sistem modern intern de gestionare a documentelor şi a unei baze de 

date electronice cuprinzătoare a judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor 

CSM şi a altor documente relevante 
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3.3.2 Prezentarea generală a activităţilor şi subactivităţilor 

 

În scopul de a recapitula modificările descrise anterior şi a oferi o privire generală 

cuprinzătoare şi detaliată asupra activităţilor proiectului, tabelul de pe următoarele pagini 

prezintă lista completă a tuturor activităţilor cu  subactivităţile corespunzătoare.   

 

1.1.1 Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, 

responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc) 

precum şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero 

pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ. 

1.1.1.1 Evaluarea implementării SRSJ cu privire la Pilonul I şi Pilonul IV  

1.1.2 Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în 

monitorizarea implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a 

cadrului instituţional, de organizare şi funcţionare 

1.1.2.1 Organizarea unei mese rotunde privind elaborarea unui mecanism de 

monitorizare a implementării  modificărilor efectuate în conformitate cu SRSJ 

1.2.1 Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM, asigurând că 

funcţionarea acestuia este în deplină conformitate cu principiul independenţei 

judiciare 

1.2.1.1 Organizarea unei mese rotunde cu CSM pentru a discuta problema 

implementării legislaţiei curente cu privire la CSM, formularea recomandărilor in 

acest sens 

1.2.1.2 Organizarea vizitelor de observare directă la locul de muncă în instanţele de 

judecată din UE 

1.2.2 Susţinerea mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii 

sistemului judecătoresc şi al instanţelor de judecată şi acordarea asistenţei în 

asigurarea funcţionării acestuia în baza normelor clar definite de procedură, care 

ţin cont pe deplin de statutul profesional al judecătorilor 

1.2.2.1 Crearea unui grup de lucru pentru a discuta despre acţiunile pregătitoare 

necesare, având în vedere intrarea în vigoare a noii legi pe 15.01.2015. 

1.2.2.2 Crearea şi desfăşurarea modulelor de instruire în vederea diseminării 

cunoştinţelor şi a recomandărilor 

1.2.3 Susţinere în elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură 

penală, în vederea modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al 
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instanţelor de judecată 

1.2.3.1 Evaluarea stadiului în care se află propunerile legislative înaintate de diferiţi actori 

în cadrul SRSJ 

1.2.3.2 Grup de lucru pentru a discuta diferite propuneri, pentru a identifica şi depăşi cele 

mai mari obstacole în vederea elaborării unui concept comun 

1.2.4. Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică 

(aprobat prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării 

acestuia la cerinţele privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a 

comportamentului corupţional (şi anume la modificările aprobate de Parlamentul 

Republicii Moldova pe 23 decembrie 2013), precum şi dezvoltarea capacităţilor 

pentru utilizarea acestuia în modul corespunzător 

1.2.4.1 Examinarea reflectării noii Legi privind răspunderea disciplinară a judecătorilor în 

Codul de etică 

1.2.4.2 Organizarea unui atelier de lucru privind elaborarea modificărilor la Codul de 

etică 

1.2.4.3 Desfăşurarea unei sesiuni de instruire privind modificările la Codul de etică   

1.2.5 Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării unui plan de acţiuni pentru 

implementarea Legii cu privire la mediere (Legea nr.134 din 14 iunie 2007) şi 

promovarea înţelegerii obiectivelor medierii în cadrul sistemului judecătoresc 

1.2.5.1 Completarea Grupului de lucru existent şi examinarea prevederilor Legii cu 

privire la mediere din 2007 în raport cu cerinţele legale actuale şi în contextul 

diferitor opţiuni cu privire la conceptul final al legii noi/modificate (desfăşurarea 

medierii în cadrul/în afara instanţelor de judecată) 

1.2.5.2 Organizarea unei mese rotunde în vederea promovării medierii, în baza 

conceptului convenit prin legea nouă/modificată  

1.2.6 Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare INJ) în 

revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor la Legea cu 

privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006) 

1.2.6.1 Organizarea unei mese rotunde pentru evaluarea necesităţii unor regulamente 

interne, având în vedere modificările aduse la Legea cu privire la INJ 

1.2.6.2 Organizarea unui şir de ateliere de lucru în vederea elaborării regulamentelor 

interne 

1.2.6.3 Desfăşurarea instruirii cu privire la regulamentele interne 
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1.3.1 Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal de 

lucru pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate cu cele 

mai bune standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi 

a serviciilor publice, implementând metodologia de evaluare a performanţelor 

personalului din judecătorii 

1.3.1.1 Contribuirea la activitatea Grupul de lucru al CSM privind măsurarea volumului 

de lucru 

1.3.1.2 Organizarea unui atelier de lucru în vederea acordării asistenţei în elaborarea 

unor linii directoare pentru o metodologie de evaluare a performanţelor, conform 

celor mai bune standarde europene. A se vedea, de asemenea, Activitatea 1.5.5. 

1.3.2 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor 

1.3.2.1 Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării despre specializarea 

instanţelor mai mari existente 

1.3.2.2 Grup de lucru privind elaborarea unei strategii de proiectare şi implementare a 

modulelor de specializare, inclusiv a reglementărilor necesare 

1.3.3 Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a 

sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară unificat şi bazat pe 

performanţă 

1.3.3.1 În baza versiunii finale a Studiului privind practica finanţării sistemului judecătoresc 

din ultimii ani, luând în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării 

sistemului judecătoresc, realizat pentru Ministerul Justiţiei de către Programul de 

Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP) şi a propunerilor 

pentru îmbunătăţirea mecanismului de finanţare a sistemului judecătoresc, 

formulate de grupul de lucru ad-hoc creat prin Ordinul nr.23 din 16.01.2014, este 

necesară organizarea unui atelier de lucru pentru a contribui la proiectul de lege 

cu privire la acest subiect. 

1.3.4 Acordarea asistenţei în sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 

administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de 

planificare bugetară 

1.3.4.1 Efectuarea unei evaluări cu privire la capacităţile instanţelor judecătoreşti în 

planificarea bugetară şi strategică şi în negocierea unui buget, în baza rezultatelor 

obţinute de grupul de lucru menţionat anterior (1.3.3.1). 

1.3.4.2 Călătorie de studiu şi vizită de instruire în unul din statele membre ale Uniunii 

Europene în vederea facilitării schimbului de experienţă şi consolidării 
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cunoştinţelor în domeniul planificării bugetare, al planificării şi gestionării strategice  

1.3.5 Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării dislocării 

instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 

instanţelor, optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o utilizare cât mai 

eficientă a resurselor 

1.3.5.1 Contribuirea la efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea consilierii 

privind calcularea costurilor de optimizare a instanţelor judecătoreşti   

1.3.5.2 Crearea unui grup de lucru privind elaborarea legislaţiei necesare pentru 

implementarea rezultatelor ce ţin de harta dislocării instanţelor judecătoreşti 

1.3.6 Acordarea asistenţei CSM în aducerea termenelor procedurale judiciare în 

conformitate cu standardele europene 

1.3.6.1 Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării diferitor modele pentru 

determinarea termenelor procedurale 

1.4.1 Susţinerea creării şi introducerii unui departament în cadrul CSM şi crearea 

mecanismelor care vor asigura mentenanţa şi funcţionalitatea durabilă a 

Programului integrat de gestionare a dosarelor (denumit în continuare PIGD), 

precum şi înregistrarea audio şi video, prin furnizarea expertizei în domeniul TI 

către şi prin consolidarea capacităţilor CSM, ale Departamentului de Administrare 

Judecătorească al MJ şi ale MJ în aceste domenii. Asistenţa trebuie să se 

concentreze pe consolidarea capacităţilor pentru crearea expertizei relevante în 

domeniul TI în cadrul CSM şi al MJ, care va continua să satisfacă cerinţele în 

domeniul TI ale CSM, ale instanţelor şi instituţiilor judiciare şi va asigura transferul 

acestor sisteme către platforma tehnologică M-Cloud, în conformitate cu cerinţele 

Programului strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011 

1.4.1.1 În urma unei evaluări a delimitării existente a competenţelor între MJ/ DAJ şi CSM, 

proiectul va produce un scurt raport de evaluare cu recomandări pentru 

transferul neproblematic al PIGD către CSM sau către viitoarea Agenţie Naţională 

de Administrare Judecătorească, al controlului acestuia, şi privind consolidarea 

capacităţilor în acest sector. 

1.4.1.2 Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării şi discutării rezultatelor 

raportului de evaluare şi a recomandărilor acestuia 
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1.4.2 Acordarea asistenţei în consolidarea capacităţii şi a mecanismelor disponibile 

inspecţiei judiciare de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti şi de 

examinare a plângerilor privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor. 

Implementarea unui sistem modern de gestionare a documentelor, în vederea 

gestionării plângerilor recepţionate de inspecţia judiciară cu privire la conduita 

necorespunzătoare a judecătorilor     

1.4.2.1 Având în vedere instalarea modulului statistic în PIGD, organizarea unei sesiuni 

de instruire privind utilizarea corectă a datelor statistice pentru Inspecţia Judiciară 

şi evaluarea performanţelor. 

1.4.4. Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea 

asigurării aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile în 

toate instituţiile din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de 

fenomenul corupţiei prin autoadministrarea instituţiilor şi lupta efectivă împotriva 

corupţiei în cadrul sistemului justiţiei 

1.4.4.1 Organizarea unei mese rotunde cu CSM, INJ şi CNA în vederea evaluării 

situaţiei curente privind aplicarea standardelor etice şi a comportamentului 

anticorupţie 

1.4.4.2 Crearea unui Grup de lucru pentru elaborarea îndrumărilor şi a sesiunilor de 

instruire specifice de prevenire pentru toate instituţiile din sectorul justiţiei 

1.4.4.3 Desfăşurarea sesiunilor de instruire privind standardele etice şi comportamentul 

anticorupţie 

1.4.5 Acordarea asistenţei CSM în crearea şi utilizarea unui sistem modern intern de 

gestionare a documentelor şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a 

judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor CSM şi a altor documente 

relevante 

1.4.5.1 Acordarea asistenţei în elaborarea unui program computerizat de gestionare a 

dosarelor pentru procedura disciplinară şi a unei baze de date electronice 

cuprinzătoare a judecătorilor prin organizarea unei mese rotunde 

1.4.6 Acordarea asistenţei CSM în estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de 

securitate şi control al accesului în instanţele judecătoreşti 

1.4.6.1 Elaborarea unui concept pentru necesităţi minime de securitate, în legătură cu 

procesul de optimizare a instanţelor 

1.4.6.2 Evaluarea necesităţilor instanţelor pilot din perspectiva conceptelor nou elaborate 

1.4.7 Susţinerea Curţii Supreme de Justiţie în vederea aplicării celor mai bune practici şi 
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instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare 

1.4.7.1 Grup de lucru cu privire la selectarea celor mai relevante (în baza similarităţilor 

cadrului juridic) hotărâri ale Curţii Supreme a Germaniei pentru traducerea şi 

diseminarea acestora în rândul judecătorilor din Republica Moldova  

1.4.7.2 Traducerea şi publicarea hotărârilor relevante selectate în cadrul Activităţii 

1.4.7.1 

1.4.7.3 Traducerea şi publicarea modelelor selectate relevante de acte judecătoreşti 

germane în materie civilă şi penală 

1.4.8. Acordarea asistenţei în elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat 

de colectare, analiză şi schimb de informaţii şi asigurarea interconectării cu alte 

registre 

1.4.8.1 Grup de lucru în vederea elaborării unui concept pentru interconectarea 

registrelor existente  

1.5.1 Facilitarea reformei practicilor judiciare şi a administrării instanţelor judecătoreşti, 

în vederea folosirii sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, 

cu înregistrarea audio/video completă a şedinţelor de judecată 

1.5.1.1. Efectuarea unei evaluări cantitative privind facilităţile clădirilor instanţelor de 

judecată şi utilizarea acestora (a sălilor de judecată în raport cu judecătorii şi 

şedinţele de judecată) 

1.5.1.2 Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării constatărilor studiului 

menţionat anterior şi discutării îmbunătăţirilor posibile  

1.5.2 Susţinerea CSM în vederea creării şi utilizării unui sistem eficient de mecanisme 

pentru monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video şedinţele în 

instanţele de judecată la nivel naţional 

1.5.2.1 Grup de lucru privind elaborarea unei proceduri clare şi transparente de urmat la 

identificarea nerespectării obligaţiei de a înregistra audio şedinţele de judecată 

1.5.3 Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan de 

acţiuni cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul 

judecătoresc, în coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-guvernării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 

2011 

1.5.3.1 Consiliere în acord cu asistenţa altor donatori/„completarea lacunelor", în funcţie 

de necesităţile potenţiale 
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 Componenta 2: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică 

 Subcomponenta 2.1 Elaborarea instruirii 

2.1.1 Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor 

acestuia; susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a 

judecătorilor şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor 

2.1.1.1 Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării unei continuări a activităţilor 

ROLISP în domeniul evaluării necesităţilor de instruire şi instruirii personalului, 

inclusiv al evaluării performanţelor personalului   

2.1.2 Susţinerea INJ în aplicarea noilor metode de instruire, a evaluării şi actualizării 

curricula, a materialelor interactive (manuale de curs, materiale video etc.) pentru 

subiectele cu legislaţie modificată esenţială, jurisprudenţă naţională şi jurisprudenţă 

a Curţii Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO)     

2.1.2.1 Organizarea unui atelier de lucru pentru formatorii INJ în vederea îmbunătăţirii 

metodelor de  instruire 

2.1.2.2 Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea materialelor interactive 

de instruire şi învăţământul la distanţă (e-learning) 

 Subcomponenta 2.2 Implementarea instruirii 

2.2.1 Desfăşurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi 

monitorizarea implementării reformei în domeniul sistemului judecătoresc 

2.2.1.1 Grup de lucru în vederea elaborării unui modul de instruire, în strânsă colaborare 

cu INJ, pentru planificarea strategică şi monitorizarea implementării reformei   

2.2.1.2 Desfăşurarea unei sesiuni de instruire pentru planificarea strategică şi 

monitorizarea implementării reformei 

2.2.2 Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, 

procesul de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea 

optimizării acestora 

2.2.2.1 Grup de lucru în vederea elaborării unui modul de instruire, în strânsă colaborare 

cu INJ, pentru gestionarea timpului şi monitorizarea implementării reformei   

2.2.1.2 Desfăşurarea unei sesiuni de instruire pentru gestionarea timpului şi 

monitorizarea implementării reformei   

2.2.1.3 Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la vocabularul juridic în limba engleză 
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2.2.3 Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului Disciplinar, ai 

Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai Colegiului de Selecţie şi 

Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de răspunderea disciplinară, 

evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de selecţie şi promovare, 

precum şi privind alte aspecte relevante din acest domeniu 

2.2.3.1 Elaborarea unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, privind 

răspunderea disciplinară, evaluarea performanţelor, selecţia şi promovarea 

judecătorilor 

2.2.3.2 Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la răspunderea disciplinară, 

evaluarea performanţelor, selecţia şi promovarea judecătorilor 

2.2.4 Desfăşurarea instruirilor privind normele etice şi comunicarea ex-parte, precum şi 

privind măsurile anticorupţie prevăzute de standardele CE şi ale GRECO 

2.2.4.1 Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea unui modul de instruire, 

în strânsă colaborare cu INJ, privind comunicarea ex-parte şi măsurile anticorupţie 

prevăzute de standardele CE şi ale GRECO 

2.2.4.2 Desfăşurarea instruirii privind subiectele specificate în Activitatea 2.2.4.1 

2.2.5 Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea sistemului de specializare a 

judecătorilor 

2.2.5.1 Grup de lucru privind elaborarea unui modul de instruire  

2.2.5.2 Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea specializării judecătorilor 

2.2.6 Desfăşurarea instruirii pentru judecători cu privire la aplicarea cadrului juridic din 

sectorul financiar 

2.2.6.1 Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea unui modul de instruire, 

în strânsă colaborare cu INJ, privind cadrul juridic din sectorul financiar 

2.2.6.2 Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la cadrul juridic din sectorul 

financiar 

 Subcomponenta 2.3 Instituţionalizarea instruirii  

2.3.1 Susţinere în elaborarea şi implementarea unor module de instruire pentru 

administratorii instanţelor judecătoreşti 

2.3.1.1 Grup de lucru privind elaborarea modulelor de instruire 

2.3.1.2 Sesiune de formare de formatori în administrarea instanţelor judecătoreşti 
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 Componenta 3: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea civilă  

 Subcomponenta 3.1 Elaborarea şi introducerea unui sistem de comunicare 

3.1.1 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în 

introducerea planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii 

gradului de sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi administrării 

judiciare în rândul publicului larg, anumitor grupuri de interese şi în rândul 

instituţiilor din sectorul justiţiei, precum şi în îmbunătăţirea mecanismului existent de 

comunicare şi sensibilizare 

3.1.1.1. Grup de lucru privind îmbunătăţirea proiectului Strategiei de comunicare a CSM 

pentru a acoperi comunicarea internă şi externă şi planul de acţiuni al acesteia 

3.1.1.2 Organizarea unui atelier de lucru cu privire la sprijinul în crearea activităţilor 

pentru creşterea gradului de sensibilizare privind reformele în sectorul justiţiei 

3.1.1.3 Desfăşurarea instruirii pentru echipele centrale de comunicatori şi conducerea de 

vârf din sistemul judecătoresc în comunicare strategică 

3.1.2 Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în creşterea 

nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile 

societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului de supraveghere 

publică a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii publice în activitatea 

judiciară; dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin 

instituţiile de autoadministrare 

3.1.2.1 Evaluarea practicilor existente de comunicare cu OSC 

3.1.2.2 Organizarea unui atelier de lucru privind identificarea proiectelor comune 

potenţiale pentru a spori participarea publicului 

3.1.2.3 Organizarea unei mese rotunde cu privire la sprijinul în crearea unei reţele de 

comunicare a sistemului judecătoresc, cu includerea comunicatorilor la nivelul CSJ, 

CSM şi al instanţelor de judecată, care vor fi utilizaţi şi în calitate de ofiţeri de 

legătură pentru comunicarea cu OSC 

3.1.3 Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale 

de comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor judiciare de persoane 

responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă, precum şi 

acordarea asistenţei în planificarea şi implementarea activităţilor de comunicare şi 
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relaţii cu publicul pe termen lung 

3.1.3.1 Organizarea unei mese rotunde cu privire la crearea unei reţele a instituţiilor 

judiciare de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare 

instanţă 

3.1.3.2 Eveniment de formare de formatori în comunicare 

3.1.3.3 Desfăşurarea sesiunilor de instruire pentru persoanele responsabile de 

comunicare 

 Subcomponenta 3.2 Cooperarea cu OSC 

3.2.1 Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind beneficiile 

concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea implementării acestora 

pentru noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor, pentru procedurile 

disciplinare, implicând organizaţiile mass-media în monitorizarea declaraţiilor pe 

venit ale judecătorilor, monitorizând utilizarea de către instanţele judecătoreşti a 

PIGD şi a înregistrării audio. 

3.2.1.1 Organizarea în comun cu reprezentanţii OSC şi mass-media a unei conferinţe cu 

privire la diseminarea beneficiilor concrete ale reformelor judiciare prin evenimente 

publice şi mese rotunde 

3.2.1.2 Organizarea unui atelier de lucru cu reprezentanţii OSC cu privire la elaborarea 

unei strategii comune în diseminarea cunoştinţelor privind beneficiile concrete ale 

reformei  

3.3.1 

 

Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile 

societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării judiciare, privind 

etica şi integritatea personală şi profesională a celor implicaţi în procesul de 

judecare a cauzelor penale, precum şi privind influenţa reformelor asupra situaţiei 

din sectorul justiţiei 

3.3.1.1 

 

Grup de lucru în vederea elaborării unui sistem de sondaje periodice privind 

încrederea în actul justiţiei şi integritatea judecătorilor   

3.3.1.2 

 

Acordarea asistenţei în efectuarea sondajelor 

 Subcomponenta 3.3 Implementarea activităţilor de comunicare 

3.3.2 

 

Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu 

privire la procesul de reformă, noile proceduri instituite şi funcţionarea sistemului 

judecătoresc 
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3.3.2.1 

 

Acordarea sprijinului în vederea încheierii unui Memorandum de înţelegere între 

CSM şi Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor, de asemenea, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, prin organizarea unei mese rotunde 

3.3.2.2 

 

Susţinere în desfăşurarea campaniilor cu privire la reformă 
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TABELUL 1: CADRUL LOGIC 

 
 Logica de intervenție Indicatori verificabili obiectiv Surse de verificare Ipoteze 

Obiectivul 
general 

 

Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul 
justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei 
sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul 
justiţiei. 

 

1) Indicatorii pentru SRSJ îndepliniţi în conformitate cu orarul 
prevăzut în Planului de Acţiune 

1) Raportul grupurilor de lucru a MJ, în special pe 
Pilonii I, IV și VII 

2)  Raportul Anual de Progres al CE  

 

Scopul 
proiectului 

 Sporirea eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi 

transparenţei instanţelor judecătoreşti în Republica 

Moldova, în special în contextul reformelor propuse 

în Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în 

Planul de acţiuni al acesteia; 

 

 Contribuirea la asigurarea faptului că sistemul 

judecătoresc este un garant real al respectării 

drepturilor omului şi al securităţii pentru fiecare 

persoană pe parcursul procedurii de litigiu; 

 

 Acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune 

practici, în vederea reducerii nivelului de corupţie 

judiciară şi sporirii încrederii publicului în sistemul 

judecătoresc; 

 

 Eficientizarea bugetului instanţei de judecată, 

inclusiv prin susţinerea implementării optimizării hărţii 

dislocării instanţelor judecătoreşti şi a alocării 

judecătorilor şi a personalului judecătoriilor pe 

instanţe;   

 

 Dezvoltarea capacităţii instituţiilor judecătoreşti de a 

prelua controlul şi de a utiliza pe deplin sistemele 

informaţionale, de TI, de înregistrare audio şi video, 

în vederea îmbunătăţirii în continuare a gestionării 

datelor generate de instanţele judecătoreşti.  

 

1) Indicatorii pentru SRSJ legate de eficiența, imparțialitate, 

responsabilitate și transparență a instanțelor îndepliniți în 
conformitate cu orarul prevăzut în Planul de acțiune SRSJ 
2) Numărul de cazuri aduse la CEDO în 2016 este mai mic 
decât în 2014 
3) Încrederea publicului în sistemul judiciar a crescut 

4) Procesul de elaborare a bugetului instanței este unificat 
și reorganizarea instanței de judecată în loc 
5) Sistemul integrat de management al informației în 

sistemul judiciar este operațional 

1) Rapoarte anuale de punere în aplicare a SRSJ 
2) Statisticile CEDO și MJ pentru anii 2015 și 
2017 
3) Sondajele ONG-urilor, indicele de percepție al 
Transparency International, rapoarte organizațiilor 
internaționale 

4) Metodologia de elaborare a bugetului instanței 
5) PIGD integrat cu noi module 

Autoritățile moldovenești își mențin angajamentul 

de a reforma semnificativ sectorul justiției în 
ansamblu, și în intervalul de timp prevăzut.  
Orientarea spre standardele europene rămâne 
un obiectiv convenit, precum și respectarea 

acordurilor Consiliului Europei și a hotărârilor 
CEDO. 
Acordul cu privire la o structură de coordonare la 
nivel de sector formalizată în cadrul unei strategii 
de reformă a sectorului convenite se menține 
printre elementele constitutive ale sectorului. 

În particular, Parlamentul și Sistemul Judiciar 
continuă să sprijine coordonarea condusă de 
Guvern prin Ministerul Justiției.  

Guvernul își menține angajamentul și e capabil 
să aloce resurse suficiente pentru a sprijini 
punerea în aplicare a strategiei și coordonarea 
acestuia. 
Sub rezerva unui acord UE-Republica Moldova, 
Guvernul îndeplinește cerințele pentru sprijin 
bugetar în cadrul IEVP AAP-2012 și cerințele 

specifice pentru fiecare plată (generale și condiții 
specifice). 
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Rezultatele 
planificate 1. A sporit eficienţa, imparţialitatea, responsabilitatea şi transparenţa 

instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul 
reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în 
Planul de acţiuni al acesteia; 

2. Coordonarea implementării acţiunilor prevăzute de Strategie în cadrul 
şi între instituţiile principale din sectorul justiţiei este susţinută până în 
momentul în care e creată şi consolidată capacitatea instituţională;    

3. Cadrul normativ al Consiliului Superior al Magistraturii (denumit în 
continuare CSM) este consolidat, funcţionează şi este în deplină 
conformitate cu principiul independenţei judiciare; 

4. Este instituit un mecanism independent eficient de examinare a 

încălcărilor comise de membrii sistemului judecătoresc şi al instanţelor 

de judecată, în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont 

pe deplin de statutul profesional al judecătorilor; 

5. Curtea Supremă utilizează metode eficiente pentru a uniformiza 

practica judiciară în conformitate cu standardele CEDO;    

6. Sunt reformate practicile judiciare şi administrarea instanţelor 
judecătoreşti, în vederea adaptării la modificările survenite în codurile 
de procedură, inclusiv la obligaţia de a folosi sălile de judecată 
accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu înregistrarea audio/video 
completă a tuturor şedinţelor de judecată; 

7. Codul de procedură penală este modificat, în scopul modernizării 
sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de 
judecată. Modificările sunt implementate în mod eficient; 

8. Cadrele din sistemul judecătoresc sunt instruite şi sunt stabiliţi 
indicatori de performanţă pentru a asigura respectarea deplină a 
drepturilor omului la înfăptuirea justiţiei; 

9. Este promovat şi implementat principiul toleranţei zero faţă de 
comportamentul corupţional în cadrul sectorului justiţiei, care include 
atât prevenirea cât şi urmărirea penală a corupţiei pe scară largă;      

10. Este acordat sprijin sistemului judecătoresc pentru a stabili mecanisme 
funcţionale şi expertiză, în vederea preluării controlului şi utilizării pe 
deplin a sistemelor informaţional şi de gestionare e-justiţie (a sistemului 
de gestionare a dosarelor şi a sistemului de înregistrare audio/video);  

11. Toate instanţele judecătoreşti înregistrează dosarele în Programul 
integrat de gestionare a dosarelor şi furnizează statistici în varianta 
electronică. Toate şedinţele de judecată sunt înregistrate audio/video, 
cu excepţia cazurilor justificate;    

12. Este revizuită harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi sunt 
implementate modificări, în vederea asigurării accesului efectiv la 
justiţie şi a utilizării efective a fondurilor publice pentru judecătorii;   

13. Un mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului 
judecătoresc prin unificarea procesului de planificare bugetară a 
sistemului judecătoresc este definitivat şi aplicat, în baza studiilor şi 
analizei existente; 

14. A sporit eficienţa managementului şi s-a îmbunătăţit sistemul practic şi 
regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti şi analiza 
strategică în materie de planificare bugetară; 

15. Metodologiile de evaluare a performanţelor şi evaluare profesională 
sunt implementate, sondajele de opinie în rândul publicului şi al 
justiţiabililor sunt efectuate; 

16. Judecătorii, asistenţii judiciari şi administratorii instanţelor judecătoreşti 
sunt instruiţi în modul corespunzător prin intermediul structurilor 
educative îmbunătăţite ale Institutului Naţional al Justiţiei, în baza 
standardelor internaţionale; sistemul de asigurare a calităţii instruirilor 
este funcţional; a sporit capacitatea judecătorilor de „a-şi îndeplini 
activitatea prin aplicarea metodologiilor moderne şi eficiente”.  

 

1) Toți indicatorii la alte rezultate contribuie la rezultatul 1 

2) Mecanism de coordonare sprijinit. Grupuri de lucru operaționale. 

3) Masa rotundă organizată, legislația a fost modificată și vizite de 
observare a lucrului pentru cel puțin 5 judecători efectuate. 

4) Reguli și proceduri de examinare a încălcărilor comise de membrii 
sistemului judiciar dezvoltate, module de formare proiectate și puse în 

aplicare pentru cel puțin 10 judecători.   

5) Cazuri repere și modele de decizie disponibile în limba română. 
6) Noul instrument de planificare pentru ședințele instanțelor publice 

este operațional, precum și o metodologie de revizuirea încălcărilor. 
7) Modificările la Codul de procedură penală elaborate. 

8) Metodologia performanței în loc 

9) Înțelegerea publică a corupției "acceptabile" se schimbă către 
"zero toleranță". 

10) Competențele cu privire la politicile și dezvoltare de software clar 
delimitate între MJ și CSM și organul responsabil consolidate. 

Obligația de înregistrare audio-a ședințelor de judecată în loc. 

11) Obligația de înregistrare audio a ședințelor de judecată în 
aplicare 

12) Noua hartă de distribuție a instanțelor proiectată în considerarea 
costurilor reale 

13) Noul mecanism de bugetare inclus în legislație, cel puțin 15 de 

membri ai sistemului judiciar instruiți. 
 
14) Este introdusă procedură nouă pentru planificarea bugetară 
regulată, cel puțin 10 membri ai sistemului judiciar instruiți. 
 
15) Evaluare internă și metodologie de evaluare profesională stabilită. 

16) Cel puțin 50 judecători, asistenți judiciari și administratori de 
judecată instruiți.  

1) Rapoarte anuale de punere în aplicare a SRSJ, 

Rapoartele Organizațiilor Internaționale, rapoarte OSC și 
studii 
2) Rapoartele grupurilor de lucru 
3) Legislația 
4) Reguli, liste de instruiri 

5) Actele și hotărîrile judecătorești traduse  
6) Instrument de planificare 
7) Proiect de modificare a Codului de procedură penală 
8) Metodologia performanței 

9) Sondaje privind înțelegerea publicului larg asupra 
corupției 

10) Regulamentul cu privire la competențele și "dreptul de 
proprietate" asupra DAJ sau organ similar 
11) Raport și statistici privind cotă de înregistrare audio și 
urmărire în caz de încălcare 
12) Studiu de calcul al costurilor și recomandări 

13) Legislația modificată, Listă de training 
14) Set de reguli sau ghidul de proceduri. 
 
15) Metodologia. 
 
16) Planul de instruiri, Curricula, Rapoarte pe instruiri  

Măsuri legate de îmbunătățirea eficienței, imparțialității, 
responsabilității și transparenței instanțelor neabordate 

prin acest proiect, dar incluse în Planul de acțiune SRSJ 
sunt puse în aplicare. 
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Activităţi 
Componenta I: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor 

 
1.1 Activităţi promovate de SRSJ  

1.1.1 Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I  și Pilonul IV  
1.1.1.1 Evaluarea implementării SRSJ cu privire la Pilonul I şi Pilonul IV  
1.1.2 Monitorizarea implementării modificărilor adoptate conform SRSJ 
1.1.2.1 Organizarea unei mese rotunde (MR) privind elaborarea unui mecanism de monitorizare a implementării 
1.2 Intervenţii cu privire la cadrul legislativ 
1.2.1 Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM 
1.2.1.1 MR cu CSM pentru a discuta problema implementării legislaţiei curente cu privire la CSM 
1.2.1.2 Vizite de observare directă la locul de muncă în instanţele de judecată din UE 
1.2.2 Mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului judecătoresc 
1.2.2.1 grup de lucru pentru a discuta despre acţiunile pregătitoare necesare noii Legi (15/1/2015)  
1.2.2.2 Crearea şi desfăşurarea modulelor de instruire în vederea diseminării cunoştinţelor şi a recomandărilor 
1.2.3     Elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură penală 
1.2.3.1 Evaluarea stadiului în care se află propunerile legislative înaintate de diferiţi actori în cadrul SRSJ 
1.2.3.2 Grup de lucru pentru a discuta diferite propuneri, pentru a identifica şi depăşi obstacolele 
1.2.4 Modificarea Codului de etică 
1.2.4.1 Examinarea reflectării noii Legi privind răspunderea disciplinară a judecătorilor în Codul de etică 
1.2.4.2 Atelier de lucru privind elaborarea modificărilor la Codul de etică 
1.2.4.3 Sesiune de instruire privind modificările la Codul de etică   
1.2.5 Plan de acţiuni pentru implementarea Legii cu privire la mediere 
1.2.5.1 Completarea GL existent, examinarea prevederilor Legii cu privire la mediere din 2007 în raport cu 
cerinţele legale actuale 
1.2.5.2 MR în vederea promovării medierii 
1.2.6 Revizuirea/elaborarea regulamentelor interne INJ 
1.2.6.1 MR pentru evaluarea necesităţii unor regulamente interne, având în vedere modificările aduse la Legea 
cu privire la INJ 
1.2.6.2 Organizarea unui şir de AL 
1.2.6.3 Instruirii cu privire la regulamentele interne 
1.3 Susţinerea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a instanţelor 
1.3.1 Elaborarea standardelor privind volumul de lucru pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată 
1.3.1.1 Contribuirea la activitatea GL al CSM privind măsurarea volumului de lucru 
1.3.1.2 Elaborarea unor linii directoare pentru o metodologie de evaluare a performanţelor, conform celor mai 
bune standarde europene 
1.3.2 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor 
1.3.2.1 MR în vederea discutării specializarea instanţelor mai mari existente 
1.3.2.2 Elaborarea unei strategii de implementare a modulelor de specializare, inclusiv a reglementărilor 
necesare 
1.3.3 Aplicarea unui mecanism mai bun de finanţare a sistemului judecătoresc 
1.3.3.1 AL pentru a contribui la proiectul de lege de finanţare a sistemului judecătoresc  
1.3.4 Sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti 
1.3.4.1 Evaluări capacităţilor instanţelor judecătoreşti în planificarea bugetară şi strategică şi în negocierea unui 
buget 
1.3.4.2 Călătorie de studiu şi vizită de instruire în unul din statele membre ale Uniunii Europene  
1.3.5 Pregătirea pentru implementarea optimizării dislocării instanţelor judecătoreşti 
1.3.5.1 Contribuirea la un studiu de fezabilitate în vederea consilierii privind calcularea costurilor de optimizare a 
instanţelor judecătoreşti   
1.3.5.2 GL privind elaborarea legislaţiei pentru implementarea rezultatelor ce ţin de harta dislocării instanţelor 
judecătoreşti  
1.3.6 Aducerea termenelor procedurale judiciare în conformitate cu standardele UE 
1.3.6.1 De întrebat CSM ce vor ei să facă  
1.4 Definirea mecanismelor pentru monitorizare, evaluare şi eficienţă sporită 
1.4.1 Susţinerea creării şi introducerii unui departament nou în cadrul CSM 
1.4.1.1 Raport de evaluare cu recomandări pentru transferul neproblematic al PIGD către CSM  
1.4.1.2 MR în vederea prezentării şi discutării rezultatelor raportului de evaluare 
1.4.2 Implementarea unui sistem modern de gestionare a plângerilor cu privire la conduita necorespunzătoare 
a judecătorilor     
1.4.2.1 Instruire privind utilizarea corectă a datelor statistice pentru Inspecţia Judiciară şi evaluarea 
performanţelor. 
1.4.3 Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice 
1.4.4 Mecanismele de asigurare a aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile din 

CP- 560 zile lucrătoare 
EP 2 – 370 zile 
EP 3 – 370 zile 
EP 4 – 110 zile 
 
ES Seniori  – 300 zile 
ES Juniori – 500 zile 
 
Cheltuieli neprevăzute € 250,000 
 
Verificarea cheltuielilor 
€ 25,000 

 Sistemul judiciar și  

personalului cheie al 

părților interesate rămâne 

relativ stabil  

 

 Principalele părți 

interesate, instanțe și alte 

părți implicate au o 

capacitate suficientă și sunt 

dispuse să se angajeze cu 

proiectul și absorbi 

rezultatele sale  

 

 Software / hardware-ul este 

disponibil și funcționează  

 

 Legislație și norme 

subsidiare noi/modificate 

primare/secundare 

aprobate de organele 

competente  

 

 

 Termene realiste pentru 

atingerea rezultatelor 
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sectorul justiţiei 
1.4.4.1 MR cu CSM, INJ şi CNA în vederea evaluării situaţiei curente privind aplicarea standardelor etice şi a 
comportamentului anticorupţie 
1.4.4.2 GL pentru elaborarea îndrumărilor şi a sesiunilor de instruire specifice de prevenire pentru toate 
instituţiile din sectorul justiţiei 
1.4.4.3 Sesiunilor de instruire privind standardele etice şi comportamentul anticorupţie 
1.4.5 Sistem modern intern de gestionare a documentelor şi o bază de date electronice cuprinzătoare 
1.4.5.1 Elaborarea unui program computerizat de gestionare a dosarelor şi a unei baze de date electronice 
cuprinzătoare 
1.4.6 Estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de securitate şi control al accesului în instanţele 
judecătoreşti 
1.4.6.1 Elaborarea unui concept pentru nevoile minime de securitate, în legătură cu optimizarea procesului de 
instanțe  

1.4.6.2 Evaluarea nevoilor a instanțelor pilot împotriva conceptelor nou dezvoltate 
1.4.7 Aplicării celor mai bune practici şi instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare  
1.4.7.1 GL cu privire la selectarea celor mai relevante  hotărâri ale Curţii Supreme a Germaniei pentru traducere 
şi diseminare 
1.4.8 Elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat de colectare, analiză şi schimb de informaţii 
1.4.8.1 GL în vederea elaborării unui concept pentru interconectarea registrelor existente  
1.5 Sporirea transparenţei şi accesibilităţii  
1.5.1 Facilitarea în introducerea sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele 
1.5.1.1 Evaluare cantitativă a facilităţilor clădirilor instanţelor de judecată şi utilizării acestora 
1.5.1.2 MR în vederea prezentării constatărilor studiului din 1.5.1.1 
1.5.2 Introducerea mecanismelor pentru monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video 
şedinţele 
1.5.2.1 Elaborarea unei proceduri de urmat la identificarea nerespectării obligaţiei de a înregistra audio şedinţele  
1.5.3 Implementarea unui plan de acţiuni cu privire la infrastructura de TI 

1.5.3.1 În funcție de nevoile potențiale, consiliere în acord cu asistență altor donatori 
1.5.4 Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul judecătoresc 
1.5.5 Utilizarea sistemelor integrate de gestionare a informaţiei 
1.5.5.1 Această activitate e unită cu 1.4.5 
2 Componenta 2 

2.1 Elaborarea instruirii 
2.1.1 Evaluarea necesităților de instruire 
2.1.1.1 MR în vederea discutării unei continuări a activităţilor ROLISP în domeniul evaluării necesităţilor de 
instruire 

2.1.2 Elaborarea curricula și a materialelor de instruire 
2.1.2.1 AL pentru formatorii INJ în vederea îmbunătăţirii metodelor de  instruire 
2.1.2.2 AL cu privire la elaborarea materialelor interactive de instruire 
2.2 Implementarea instruirii 
2.2.1 Instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi monitorizarea reformei  
2.2.1.1 Elaborării unui modul de instruire cu INJ, pentru planificarea strategică şi monitorizarea implementării 
reforme 
2.2.1.2 Instruire pentru planificarea strategică şi monitorizarea implementării reformei 
2.2.2 Instruirilor judecătorilor cu privire la gestionarea dosarelor, procesul de planificare şi organizare a 
proceselor 
2.2.2.1 Elaborării unui modul de instruire cu INJ, pentru gestionarea timpului şi monitorizarea implementării 
reformei   

2.2.2.2 Instruire pentru managementul timpului și implementarea reformei   
2.2.3 Instruiri pentru reprezentanţii colegiilor 
2.2.3.1 Elaborarea unui modul de instruire cu INJ, privind răspunderea disciplinară, evaluarea performanţelor, 
selecţia şi promovarea judecătorilor 

2.2.3.2 Instruirea la temele menționare în 2.2.3.1 
2.2.4 Instruiri privind normele etice, comunicarea ex-parte, şi măsurile anticorupţie 
2.2.4.1 Elaborarea unui modul de instruire cu INJ, privind comunicarea ex-parte şi măsurile anticorupţie 
2.2.4.2 Desfăşurarea instruirii privind subiectele specificate în Activitatea 2.2.4.1 
2.2.5 Instruiri cu privire la implementarea sistemului de specializare a judecătorilor 
2.2.5.1 MR pentru o posibilă specializare a judecătorilor 
2.2.5.2 Instruire cu privire la implementarea specializării judecătorilor  
2.2.6 Instruirea judecătorilor cu privire la aplicarea cadrului juridic din sectorul financiar  

  



Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Raport iniţial 
 

 

 

2.2.6.1 Elaborarea unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, privind cadrul juridic din sectorul 
financiar 
2.2.6.2 Sesiune de instruire cu privire la cadrul juridic din sectorul financiar 
2.3 Instituţionalizarea instruirii 
2.3.1 Susţinere în elaborarea şi implementarea unor module de instruire pentru administratorii instanţelor 
judecătoreşti 
2.3.1.1 GL privind elaborarea modulelor de instruire 
2.3.1.2 Sesiune de formare de formatori în administrarea instanţelor judecătoreşti 
3 Componenta 3 

3.1 Elaborarea şi introducerea unui sistem de comunicare  
3.1.1 Introducerea planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii gradului de 
sensibilizare privind reformele 
3.1.1.1 Strategiei de comunicare a CSM pentru a acoperi comunicarea internă şi externă şi planul de acţiuni  
3.1.1.2 Sprijinul în crearea activităţilor pentru creşterea gradului de sensibilizare privind reformele în sectorul 
justiţiei 
3.1.1.3 Instruirea echipelor centrale de comunicatori şi conducerea de vârf în comunicare strategică 
3.1.2 Elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile societăţii civile şi ale mass-media 
3.1.2.1 Evaluarea practicilor existente de comunicare cu OSC  
3.1.2.2 AL privind identificarea proiectelor comune potenţiale pentru a spori participarea publicului  
3.1.2.3 Sprijinul în crearea unei reţele de comunicare a sistemului judecătoresc, cu includerea comunicatorilor la 
nivelul CSJ, CSM şi al instanţelor de judecată 
3.1.3 Susţinerea creării unei reţele de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare 
instanţă 
3.1.3.1 MR cu privire la crearea unei reţele de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare 
3.1.3.2 Formarea formatorilor în comunicare 

3.1.3.3 Susținerea instruirii persoanelor responsabile de comunicare 
3.2 Cooperarea cu OSC 
3.2.1 Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizare 
3.2.1.1 Organizarea în comun cu reprezentanţii OSC şi mass-media a unei conferinţe cu privire la diseminarea 
beneficiilor concrete ale reformelor judiciare prin evenimente publice şi mese rotunde 
3.2.1.2 Organizarea unui atelier de lucru cu reprezentanţii OSC cu privire la elaborarea unei strategii comune în 
diseminarea cunoştinţelor 
3.3 Implementarea activităţilor de comunicare  
3.3.1 Organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile judiciare 
3.3.1.1 Grup de lucru în vederea elaborării unui sistem de sondaje periodice privind încrederea în actul justiţiei şi 
integritatea judecătorilor   
3.3.1.2 Acordarea asistenţei în efectuarea sondajelor  
3.3.2 Organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu privire la procesul de reformă 
3.3.2.1 MR în vederea sprijinirii încheierii unui Memorandum de înţelegere  
3.3.2.2 Susţinere în desfăşurarea campaniilor cu privire la reformă 
4 Managementul Proiectului 

4.0 Faza de inițiere 
4.0.1 Ședința de inițiere  

4.0.2 Stabilirea biroului și facilităților proiectului; asigurarea cu personalul de sprijin 

4.0.3 Evaluare a punerii în aplicare a Pilonul I și Pilonul IV 
4.0.4 Evaluarea capacităților 
4.0.5 Definirea obiectivelor prioritare 
4.0.6 Stabilirea Comitetului de Coordonare 

4.0.7     Identificarea inițială a experților secundari (ES) 
4.0.8 Planul și calendarul detaliat 
4.0.9 Elaborarea raportului iniţial 

4.10      Aprobarea raportului inițial 
4.1 Faza de implementare 

4.1.1 Activități de Comitetul Director al Proiectului 
4.1.2 Identificarea și angajarea a experților secundari (ES) 
4.1.3 Managementul financiar al proiectului 
4.1.4 Monitorizarea activităților proiectului, realizări, progrese spre rezultate, ipoteze / riscuri 

4.1.5 Asigurarea vizibilității proiectului 
4.1.6 Raportarea - Rapoartele interimare 
4.1.7 Raportarea – Raport Final 
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TABELUL 2: PLANUL GENERAL DE ACTIVITĂŢI REVIZUIT 
 

Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 
JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

                                      

1 Componenta 1: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor                     236 229 232 2 182 327 1208 

1.1 Subcomponenta 1.1 Activităţi promovate de SRSJ                     28 15 25 0 0 5 73 

1.1.1 

Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, 
responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc) 
precum şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru 
manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ; 

                    20 10 15 0 0 0 45 

1.1.1.1 
Evaluarea implementării SRSJ cu privire la Pilonul I şi Pilonul IV  

x                   20 10 15 0 0 0   

1.1.2 
Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în monitorizarea 
implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a cadrului instituţional, 
de organizare şi funcţionare 

                    8 5 10 0 0 5 28 

1.1.2.1 
Organizarea unei mese rotunde privind elaborarea unui mecanism de monitorizare a 
implementării  modificărilor efectuate în conformitate cu SRSJ   x                 8 5 10 0 0 5   

1.2 Subcomponenta 1.2 Intervenţii cu privire la cadrul legislativ                      95 32 112 0 50 100 389 

1.2.1 
Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM, asigurând că 
funcţionarea acestuia este în deplină conformitate cu principiul independenţei judiciare;                     15 10 10 0 5 0 40 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.2.1.1 

Organizarea unei mese rotunde cu CSM pentru a discuta problema implementării legislaţiei 
curente cu privire la CSM, formularea recomandărilor in acest sens     x x             5 5 10 0 5 0   

1.2.1.2 Organizarea vizitelor de observare directă la locul de muncă în instanţele de judecată din UE           x x x x   10 5 0 0 0 0   

1.2.2 

Susţinerea mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului 
judecătoresc şi al instanţelor de judecată şi acordarea asistenţei în asigurarea 
funcţionării acestuia în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont pe deplin 
de statutul profesional al judecătorilor;  

                    10 1 20 0 5 10 46 

1.2.2.1 
Crearea unui grup de lucru pentru a discuta despre acţiunile pregătitoare necesare, având în 
vedere intrarea în vigoare a noii legi pe 15.01.2015.     x               5 1 15 0 3 5   

1.2.2.2 
Crearea şi desfăşurarea modulelor de instruire în vederea diseminării cunoştinţelor şi a 
recomandărilor     x x x           5 0 5 0 2 5   

1.2.3 
Susţinere în elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură penală, în 
vederea modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de 
judecată; 

                    2 0 22 0 5 20 49 

1.2.3.1 
Evaluarea stadiului în care se află propunerile legislative înaintate de diferiţi actori în cadrul 
SRSJ     x               0 0 15 0 3 5   

1.2.3.2 
Grup de lucru pentru a discuta diferite propuneri, pentru a identifica şi depăşi cele mai mari 
obstacole în vederea elaborării unui concept comun       x x x         2 0 7 0 2 15   

1.2.4 

Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică (aprobat 
prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării acestuia la cerinţele 
privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a comportamentului corupţional (şi anume 
la modificările aprobate de Parlamentul Republicii Moldova pe 23 decembrie 2013), 
precum şi dezvoltarea capacităţilor pentru utilizarea acestuia în modul corespunzător   

  x x x x x x       24 0 30 0 5 15 74 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.2.4.1 
Examinarea reflectării noii Legi privind răspunderea disciplinară a judecătorilor în Codul de 
etică   x                 5 0 10 0 3 5   

1.2.4.2 Organizarea unui atelier de lucru privind elaborarea modificărilor la Codul de etică     x               4 0 8 0 2 5   

1.2.4.3 
Desfăşurarea unei sesiuni de instruire privind modificările la Codul de etică   

      x x x x x x x 15 0 12 0 0 5   

1.2.5 
Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării unui plan de acţiuni pentru 
implementarea Legii cu privire la mediere (Legea nr.134 din 14 iunie 2007) şi 
promovarea înţelegerii obiectivelor medierii în cadrul sistemului judecătoresc; 

                    10 10 20 0 15 30 85 

1.2.5.1 

Completarea Grupului de lucru existent şi examinarea prevederilor Legii cu privire la mediere 
din 2007 în raport cu cerinţele legale actuale şi în contextul diferitor opţiuni cu privire la 
conceptul final al legii noi/modificate (desfăşurarea medierii în cadrul/în afara instanţelor de 
judecată) 

    x               5 5 10 0 13 25   

1.2.5.2 
Organizarea unei mese rotunde în vederea promovării medierii, în baza conceptului convenit 
prin legea nouă/modificată  

        x           5 5 10 0 2 5   

1.2.6 
Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare INJ) în 
revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor la Legea cu 
privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006);  

                    34 11 10 0 15 25 95 

1.2.6.1 
Organizarea unei mese rotunde pentru evaluarea necesităţii unor regulamente interne, având 
în vedere modificările aduse la Legea cu privire la INJ   x                 5 3 3 0 2 10   

1.2.6.2 Organizarea unui şir de ateliere de lucru în vederea elaborării regulamentelor interne     x x x x x       15 3 3 0 8 10   

1.2.6.3 Desfăşurarea instruirii cu privire la regulamentele interne           x x x x   14 5 4 0 5 5   

1.3 Subcomponenta 1.3 Susţinerea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a instanţelor                     25 125 34 2 77 115 378 



Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Raport iniţial 
 

 

 

Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.3.1 

Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal de lucru 
pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate cu cele mai bune 
standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi a serviciilor 
publice, implementând metodologia de evaluare a performanţelor personalului din 
judecătorii 

                    0 15 0 2 17 35 69 

1.3.1.1 Contribuirea la activitatea Grupul de lucru al CSM privind măsurarea volumului de lucru   x x x             0 5 0 0 15 20   

1.3.1.2 

Organizarea unui atelier de lucru în vederea acordării asistenţei în elaborarea unor linii 
directoare pentru o metodologie de evaluare a performanţelor, conform celor mai bune 
standarde europene. A se vedea, de asemenea, Activitatea 1.5.5. 

      x x x x       0 10 0 2 2 15   

1.3.2 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor                     4 15 14 0 10 25 68 

1.3.2.1 
Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării despre specializarea instanţelor mai mari 
existente   x                 2 5 4 0 0 10   

1.3.2.2 

Grup de lucru privind elaborarea unei strategii de proiectare şi implementare a modulelor de 
specializare, inclusiv a reglementărilor necesare     x x       x x x 2 10 10 0 10 15   

1.3.3 
Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a 
sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară unificat şi bazat pe 
performanţă 

                    0 25 0 0 15 10 50 

1.3.3.1 

În baza versiunii finale a Studiului privind practica finanţării sistemului judecătoresc din ultimii 
ani, luând în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării sistemului judecătoresc, 
realizat pentru Ministerul Justiţiei, de către Programul de Consolidare a Instituţiilor Statului de 
Drept în Moldova (ROLISP) şi a propunerilor pentru îmbunătăţirea mecanismului de finanţare 
a sistemului judecătoresc, formulate de grupul de lucru ad-hoc creat prin Ordinul nr.23 din 
16.01.2014, este necesară organizarea unui atelier de lucru pentru a contribui la proiectul de 
lege cu privire la acest subiect. 

  x   x             0 25 0 0 15 10   
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.3.4 
Acordarea asistenţei în sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 
administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare 
bugetară 

                    4 20 0 0 10 15 49 

1.3.4.1 

Efectuarea unei evaluări cu privire la capacităţile instanţelor judecătoreşti în planificarea 
bugetară şi strategică şi în negocierea unui buget, în baza rezultatelor obţinute de grupul de 
lucru menţionat anterior (1.3.3.1). 

        x x         2 15 0 0 10 15   

1.3.4.2 

Călătorie de studiu şi vizită de instruire în unul din statele membre ale Uniunii Europene în 
vederea facilitării schimbului de experienţă şi consolidării cunoştinţelor în domeniul planificării 
bugetare, al planificării şi gestionării strategice                x     2 5 0 0 0 0   

1.3.5 

Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării dislocării 
instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 
instanţelor, optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o utilizare cât mai eficientă a 
resurselor 

                    7 30 0 0 10 15 62 

1.3.5.1 
Contribuirea la efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea consilierii privind calcularea 
costurilor de optimizare a instanţelor judecătoreşti     x x x x           5 15 0 0 0 0   

1.3.5.2 
Crearea unui grup de lucru privind elaborarea legislaţiei necesare pentru implementarea 
rezultatelor ce ţin de harta dislocării instanţelor judecătoreşti         x x x x     2 15 0 0 10 15   

1.3.6 
Acordarea asistenţei CSM în aducerea termenelor procedurale judiciare în conformitate 
cu standardele europene                     10 20 20 0 15 15 80 

1.3.6.1 
Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării diferitor modele pentru determinarea 
termenelor procedurale                     10 20 20 0 15 15   

1.4 
Subcomponenta 1.4 Definirea mecanismelor pentru monitorizare, evaluare şi eficienţă 
sporită  

                    71 45 51 0 50 90 307 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
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    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.4.1 

Susţinerea creării şi introducerii unui departament în cadrul CSM şi crearea 
mecanismelor care vor asigura mentenanţa şi funcţionalitatea durabilă a Programului 
integrat de gestionare a dosarelor (denumit în continuare PIGD), precum şi înregistrarea 
audio şi video, prin furnizarea expertizei în domeniul TI către şi prin consolidarea 
capacităţilor CSM, ale Departamentului de Administrare Judecătorească al MJ şi ale MJ 
în aceste domenii. Asistenţa trebuie să se concentreze pe consolidarea capacităţilor 
pentru crearea expertizei relevante în domeniul TI în cadrul CSM şi al MJ, care va 
continua să satisfacă cerinţele în domeniul TI ale CSM, ale instanţelor şi instituţiilor 
judiciare şi va asigura transferul acestor sisteme către platforma tehnologică M-Cloud, 
în conformitate cu cerinţele Programului strategic de modernizare a e-guvernării, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011 

                    35 15 4 0 20 15 89 

1.4.1.1 

În urma unei evaluări a delimitării existente a competenţelor între MJ/ DAJ şi CSM, proiectul va 
produce un scurt raport de evaluare cu recomandări pentru transferul neproblematic al PIGD 
către CSM sau către viitoarea Agenţie Naţională de Administrare Judecătorească, al 
controlului acestuia, şi privind consolidarea capacităţilor în acest sector. 

    x x             20 10 2 0 17 10   

1.4.1.2 
Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării şi discutării rezultatelor raportului de 
evaluare şi a recomandărilor acestuia         x           15 5 2 0 3 5   

1.4.2 

Acordarea asistenţei în consolidarea capacităţii şi a mecanismelor disponibile 
inspecţiei judiciare de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti şi de examinare a 
plângerilor privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor. Implementarea unui 
sistem modern de gestionare a documentelor, în vederea gestionării plângerilor 
recepţionate de inspecţia judiciară cu privire la conduita necorespunzătoare a 
judecătorilor     

                    1 5 0 0 5 5 16 

1.4.2.1 

Având în vedere instalarea modulului statistic în PIGD, organizarea unei sesiuni de instruire 
privind utilizarea corectă a datelor statistice pentru Inspecţia Judiciară şi evaluarea 
performanţelor. 

    x x             1 5 0 0 5 5   
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
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instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.4.3 

Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice generate de 
instanţele judecătoreşti din perspectiva exhaustivităţii şi eficienţei acestora pentru 
planificarea activităţii instanţelor de judecată şi raportarea privind volumul de lucru şi 
gestionarea resurselor instanţelor 

                                  

1.4.4 

Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea asigurării 
aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile în toate 
instituţiile din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul 
corupţiei prin autoadministrarea instituţiilor şi lupta efectivă împotriva corupţiei în 
cadrul sistemului justiţiei 

                    7 0 32 0 5 15 59 

1.4.4.1 

Organizarea unei mese rotunde cu CSM, INJ şi CNA în vederea evaluării situaţiei curente 
privind aplicarea standardelor etice şi a comportamentului anticorupţie   x                 4 0 5 0 0 5   

1.4.4.2 
Crearea unui Grup de lucru pentru elaborarea îndrumărilor şi a sesiunilor de instruire specifice 
de prevenire pentru toate instituţiile din sectorul justiţiei     x x             2 0 15 0 5 5   

1.4.4.3 
Desfăşurarea sesiunilor de instruire privind standardele etice şi comportamentul anticorupţie 

        x x x x x x 1 0 12 0 0 5   

1.4.5 

Acordarea asistenţei CSM în crearea şi utilizarea unui sistem modern intern de 
gestionare a documentelor şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a 
judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor CSM şi a altor documente 
relevante  

                    1 5 15 0 5 15 41 

1.4.5.1 
Acordarea asistenţei în elaborarea unui program computerizat de gestionare a dosarelor 
pentru procedura disciplinară şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a judecătorilor 
prin organizarea unei mese rotunde 

    x x x x x x x   1 5 15 0 5 15   

1.4.6 
Acordarea asistenţei CSM în estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de 
securitate şi control al accesului în instanţele judecătoreşti                     7 2 0 0 10 15 34 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 
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Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.4.6.1 
Elaborarea unui concept pentru nevoile minime de securitate, în legătură cu optimizarea 

procesului de instanțe 
    x x x           5 1 0 0 5 10   

1.4.6.2 Evaluarea nevoilor a instanțelor pilot împotriva conceptelor nou dezvoltate         x x         2 1 0 0 5 5   

1.4.7 
Susţinerea Curţii Supreme de Justiţie în vederea aplicării celor mai bune practici şi 
instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare                     15 15 0 0 5 15 50 

1.4.7.1 

Grup de lucru cu privire la selectarea celor mai relevante (în baza similarităţilor cadrului juridic) 
hotărâri ale Curţii Supreme a Germaniei pentru traducerea şi diseminarea acestora în rândul 
judecătorilor din Republica Moldova  

    x x x           5 5 0 0 5 15   

1.4.7.2 
Traducerea şi publicarea hotărârilor relevante selectate în cadrul Activităţii 1.4.7.1 

        x x x x     5 5 0 0 0 0   

1.4.7.3 
Traducerea şi publicarea modelelor selectate relevante de acte judecătoreşti germane în 
materie civilă şi penală             x x x x 5 5 0 0 0 0   

1.4.8 
Acordarea asistenţei în elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat de 
colectare, analiză şi schimb de informaţii şi asigurarea interconectării cu alte registre                     5 3 0 0 0 10 18 

1.4.8.1 Grup de lucru în vederea elaborării unui concept pentru interconectarea registrelor existente            x x x     5 3 0 0 0 10   

1.5 Subcomponenta 1.5 Sporirea transparenţei şi accesibilităţii                     17 12 10 0 5 17 61 

1.5.1 
Facilitarea reformei practicilor judiciare şi a administrării instanţelor judecătoreşti, în 
vederea folosirii sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu 
înregistrarea audio/video completă a şedinţelor de judecată 

                    5 7 0 0 0 12 24 

1.5.1.1 

Efectuarea unei evaluări cantitative privind facilităţile clădirilor instanţelor de judecată şi 
utilizarea acestora (a sălilor de judecată în raport cu judecătorii şi şedinţele de judecată)     x x             0 5 0 0 0 10   
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    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

1.5.1.2 
Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării constatărilor studiului menţionat 
anterior şi discutării îmbunătăţirilor posibile          x           5 5 0 0 0 2   

1.5.2 
Susţinerea CSM în vederea creării şi utilizării unui sistem eficient de mecanisme pentru 
monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video şedinţele în instanţele 
de judecată la nivel naţional 

                    5 0 10 0 0 0 15 

1.5.2.1 
Grup de lucru privind elaborarea unei proceduri clare şi transparente de urmat la identificarea 
nerespectării obligaţiei de a înregistra audio şedinţele de judecată     x               5 0 10 0 0 0   

1.5.3 

Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan de acţiuni 
cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul judecătoresc, în 
coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011 

                    7 5 0 0 5 5 22 

1.5.3.1 
Consiliere în acord cu asistenţa altor donatori/„completarea lacunelor", în funcţie de 
necesităţile potenţiale   x                 7 5 0 0 5 5   

1.5.4 
Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul judecătoresc, 
precum şi a unei baze de date online a hotărârilor judecătoreşti în instanţele de toate 
nivelurile de jurisdicţie, accesibile publicului larg 

                                  

1.5.5 
Acordarea asistenţei autorităţilor din Republica Moldova în utilizarea sistemelor 
integrate de gestionare a informaţiei şi conectarea acestora la informaţia pentru 
criteriile de evaluare a performanţei 

                    0 0 0 0 0 0 0 

1.5.5.1 Această activitate e unită cu 1.4.5                     0 0 0 0 0 0   

2 Componenta 2: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică                     34 88 75 5 70 88 360 
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    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

2.1 Subcomponenta 2.1 Elaborarea instruirii                     9 0 4 5 15 10 43 

2.1.1 
Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor acestuia; 
susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a judecătorilor 
şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor 

                    5 0 0 0 0 0 5 

2.1.1.1 
Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării unei continuări a activităţilor ROLISP în 
domeniul evaluării necesităţilor de instruire şi instruirii personalului, inclusiv al evaluării 
performanţelor personalului   

            x x     5 0 0 0 0 0   

2.1.2 

Susţinerea INJ în aplicarea noilor metode de instruire, a evaluării şi actualizării 
curricula, a materialelor interactive (manuale de curs, materiale video etc.) pentru 
subiectele cu legislaţie modificată esenţială, jurisprudenţă naţională şi jurisprudenţă a 
Curţii Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO)     

                    4 0 4 5 15 10 38 

2.1.2.1 
Organizarea unui atelier de lucru pentru formatorii INJ în vederea îmbunătăţirii metodelor de  
instruire 

      x   x         2 0 2 5 5 5   

2.1.2.2 
Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea materialelor interactive de instruire şi 
învăţământul la distanţă (e-learning) 

    x         x     2 0 2 0 10 5   

2.2 Subcomponenta 2.2 Implementarea instruirii                     21 53 71 0 40 53 238 

2.2.1 
Desfăşurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi 
monitorizarea implementării reformei în domeniul sistemului judecătoresc                      5 22 0 0 10 0 37 

2.2.1.1 
Grup de lucru în vederea elaborării unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, 
pentru planificarea strategică şi monitorizarea implementării reformei     x x               2 12 0 0 5 0   

2.2.1.2 
Desfăşurarea unei sesiuni de instruire pentru planificarea strategică şi monitorizarea 
implementării reformei       x   x   x     1 10 0 0 5 0   

2.2.1.3 Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la vocabularul juridic în limba engleză   x x x x x x x x   2 0 0 0 0 0   
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Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

2.2.2 

Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, procesul 
de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea optimizării acestora                     3 17 0 0 10 18 48 

2.2.2.1 
Grup de lucru în vederea elaborării unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, 
pentru gestionarea timpului şi monitorizarea implementării reformei     x x x             2 12 0 0 8 13   

2.2.2.2 Sesiune de instruire pentru managementul timpului și managementul de caz.         x x x x x   1 5 0 0 2 5   

2.2.3 

Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului Disciplinar, ai 
Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai Colegiului de Selecţie şi 
Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de răspunderea disciplinară, 
evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de selecţie şi promovare, precum şi 
privind alte aspecte relevante din acest domeniu 

                    6 6 21 0 5 5 43 

2.2.3.1 

Elaborarea unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, privind răspunderea 
disciplinară, evaluarea performanţelor, selecţia şi promovarea judecătorilor x                   5 5 15 0 5 5   

2.2.3.2 
Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la răspunderea disciplinară, evaluarea 
performanţelor, selecţia şi promovarea judecătorilor x             x     1 1 6 0 0 0   

2.2.4 
Desfăşurarea instruirilor privind normele etice şi comunicarea ex-parte, precum şi 
privind măsurile anticorupţie prevăzute de standardele CE şi ale GRECO                     3 0 22 0 5 10 40 

2.2.4.1 

Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea unui modul de instruire, în strânsă 
colaborare cu INJ, privind comunicarea ex-parte şi măsurile anticorupţie prevăzute de 
standardele CE şi ale GRECO 

      x             2 0 10 0 5 5   

2.2.4.2 Desfăşurarea instruirii privind subiectele specificate în Activitatea 2.2.4.1         x   x   x   1 0 12 0 0 5   

2.2.5 
Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea sistemului de specializare a 
judecătorilor                     3 8 15 0 5 10 41 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

2.2.5.1 Grup de lucru privind elaborarea unui modul de instruire             x x     1 5 10 0 5 5   

2.2.5.2 Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea specializării judecătorilor                 x x 2 3 5 0 0 5   

2.2.6 
Desfăşurarea instruirii pentru judecători cu privire la aplicarea cadrului juridic din 
sectorul financiar                     1 0 13 0 5 10 29 

2.2.6.1 
Organizarea unui atelier de lucru cu privire la elaborarea unui modul de instruire, în strânsă 
colaborare cu INJ, privind cadrul juridic din sectorul financiar               x x   0 0 8 0 5 5   

2.2.6.2 Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la cadrul juridic din sectorul financiar                 x x 1 0 5 0 0 5   

2.3 Subcomponenta 2.3 Instituţionalizarea instruirii                      4 35 0 0 15 25 79 

2.3.1 
Susţinere în elaborarea şi implementarea unor module de instruire pentru 
administratorii instanţelor judecătoreşti                     4 35 0 0 15 25 79 

2.3.1.1 
Grup de lucru privind elaborarea modulelor de instruire 

  x x x             4 28 0 0 15 25   

2.3.1.2 
Sesiune de formare de formatori în administrarea instanţelor judecătoreşti 

    x x x    0 7 0 0 0 0  

3 Componenta 3: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea civilă                      32 12 19 73 48 71 255 

3.1 Subcomponenta 3.1 Elaborarea şi introducerea unui sistem de comunicare                     14 5 9 48 20 43 139 

3.1.1 

Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în introducerea 
planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii gradului de 
sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi administrării judiciare în rândul 
publicului larg, anumitor grupuri de interese şi în rândul instituţiilor din sectorul 
justiţiei, precum şi în îmbunătăţirea mecanismului existent de comunicare şi 
sensibilizare 

                    6 3 9 20 10 20 394 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

3.1.1.1 

Grup de lucru privind îmbunătăţirea proiectului Strategiei de comunicare a CSM pentru a 
acoperi comunicarea internă şi externă şi planul de acţiuni al acesteia x x                 3 1 5 10 5 10   

3.1.1.2 
Organizarea unui atelier de lucru cu privire la sprijinul în crearea activităţilor pentru creşterea 
gradului de sensibilizare privind reformele în sectorul justiţiei     x x x           2 1 2 4 1 4   

3.1.1.3 
Desfăşurarea instruirii pentru echipele centrale de comunicatori şi conducerea de vârf din 
sistemul judecătoresc în comunicare strategică     x     x     x   1 1 2 6 4 6   

3.1.2 

Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în creşterea 
nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile 
societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului de supraveghere 
publică a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii publice în activitatea judiciară; 
dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin instituţiile de 
autoadministrare 

                    5 2 0 9 5 9 30 

3.1.2.1 Evaluarea practicilor existente de comunicare cu OSC   x x               1 0 0 5 5 5   

3.1.2.2 
Organizarea unui atelier de lucru privind identificarea proiectelor comune potenţiale pentru a 
spori participarea publicului     x x x           3 0 0 2 0 2   

3.1.2.3 

Organizarea unei mese rotunde cu privire la sprijinul în crearea unei reţele de comunicare a 
sistemului judecătoresc, cu includerea comunicatorilor la nivelul CSJ, CSM şi al instanţelor de 
judecată, care vor fi utilizaţi şi în calitate de ofiţeri de legătură pentru comunicarea cu OSC           x         1 2 0 2 0 2   

3.1.3 

Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale de 
comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor judiciare de persoane 
responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă, precum şi acordarea 
asistenţei în planificarea şi implementarea activităţilor de comunicare şi relaţii cu 
publicul pe termen lung 

                    3 0 0 19 5 14 41 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

3.1.3.1 

Organizarea unei mese rotunde cu privire la crearea unei reţele a instituţiilor judiciare de 
persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă   x x x x x         1 0 0 5 3 5   

3.1.3.2 Eveniment de formare de formatori în comunicare       x     x       1 0 0 7 1 7   

3.1.3.3 
Desfăşurarea sesiunilor de instruire pentru persoanele responsabile de comunicare 

            x   x   1 0 0 7 1 2   

3.2 Subcomponenta 3.2 Cooperarea cu OSC                     14 5 10 15 20 18 82 

3.2.1 

Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind beneficiile 
concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea implementării acestora pentru 
noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor, pentru procedurile disciplinare, 
implicând organizaţiile mass-media în monitorizarea declaraţiilor pe venit ale 
judecătorilor, monitorizând utilizarea de către instanţele judecătoreşti a PIGD şi a 
înregistrării audio. 

                    4 3 0 7 15 5 34 

3.2.1.1 

Organizarea în comun cu reprezentanţii OSC şi mass-media a unei conferinţe cu privire la 
diseminarea beneficiilor concrete ale reformelor judiciare prin evenimente publice şi mese 
rotunde  

  x       x     x   3 2 0 5 10 3   

3.2.1.2 
Organizarea unui atelier de lucru cu reprezentanţii OSC cu privire la elaborarea unei strategii 
comune în diseminarea cunoştinţelor privind beneficiile concrete ale reformei                      1 1 0 2 5 2   

3.3 Subcomponenta 3.3 Implementarea activităţilor de comunicare                     4 2 0 10 8 10 34 

3.3.1 

Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile 
societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării judiciare, privind 
etica şi integritatea personală şi profesională a celor implicaţi în procesul de judecare a 
cauzelor penale, precum şi privind influenţa reformelor asupra situaţiei din sectorul 
justiţiei. 

                    10 2 10 8 5 13 48 
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Tabelul 2: Planul general de activităţi revizuit       

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi 
transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: EuropeAid/135323/DH/SER/MD Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014 -28.03.2017 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și GIP 

JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor 
instituţii din sectorul justiţiei       

    Interval de timp Input 

    2014 2015 2016 2017 

CP
UE  

EP  2 EP 3  EP 4 
ETS 

seniori 
ETS 

juniori 

Total 
Resurse 
Umane  

Nr. 
Activității Descrierea activității 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

              

3.3.1.1 
Grup de lucru în vederea elaborării unui sistem de sondaje periodice privind încrederea în 
actul justiţiei şi integritatea judecătorilor     x x               5 1 5 3 5 3   

3.3.1.2 Acordarea asistenţei în efectuarea sondajelor     x           x   5 1 5 5 0 10   

3.3.2 
Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu 
privire la procesul de reformă, noile proceduri instituite şi funcţionarea sistemului 
judecătoresc 

                    4 2 0 10 8 10 34 

3.3.2.1 

Acordarea sprijinului în vederea încheierii unui Memorandum de înţelegere între CSM şi 
Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor, de asemenea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin 
organizarea unei mese rotunde 

            x       2 1 0 5 3 5   

3.3.2.2 Susţinere în desfăşurarea campaniilor cu privire la reformă             x x     2 1 0 5 5 5   

4 Managementul Proiectului                      258 41 44 30 0 14 387 

4.1 Activităţi în etapa iniţială                     24 10 13 5 0 0   

4.2 Comitetele de conducere a proiectului                     12 11 11 6 0 0   

4.3 
Gestionarea continuă a procedurilor, monitorizarea progresului și diseminarea / 
vizibilitatea 

                    150 0 0 14 0 14   

4.4 Raportarea: Report iniţial, Rapoarte interimare, Raport Final                     72 20 20 5 0 0   

                                      

  Total Resurse Umane Alocate                     560 370 370 110 300 500 2210 
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TABELUL 3:  PLANUL GENERAL PRIVIND ATINGEREA REZULTATELOR 

 

Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 

instanţelor judecătoreşti în Moldova 
 

Numărul proiectului :  
 

EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Ţara proiectului :  
 

Republica Moldova 

 

Perioada de planificare: 29.09.2014 – 28.03.2017 Pregătit la: 28.10.2014 Consultantul CE: GIZ SI în cooperare cu CILC și GIP JCI 

 
Rezultate (care vor fi descrise și termene limită indicate) 

 
Indicatori conveniţi, verificabili şi obiectivi  

 
Constrângeri și ipoteze, C / I 

COMPONENTA I   

Rezultatul I: A sporit eficienţa, imparţialitatea, responsabilitatea şi 
transparenţa instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova, în special 
în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului 
justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia 
 
 
Rezultatul II: Coordonarea implementării acţiunilor prevăzute de 
Strategie în cadrul şi între instituţiile principale din sectorul justiţiei este 
susţinută până în momentul în care e creată şi consolidată capacitatea 
instituţională;   
 
 

 Raport de evaluare privind implementarea SRSJ în ceea ce privește 
Pilonul I și Pilonul IV (ca anexă la Raportul de inițiere) (noiembrie 2014) 

 Masă rotundă care să implice toate părțile interesate și societatea civilă 
(martie 2015) 

 Proiectarea unui sistem de monitorizare a progreselor punerii în aplicare 
a SRSJ, inclusiv template-uri necesare pentru raportarea cu privire la 
progresele înregistrate și acordul cu toate părțile interesate (martie 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul disponibil 
 
Agenda elaborată, participanții la masa 

rotundă selectați și masa rotundă realizată 

 
Schemă de evaluare/monitorizare 
disponibilă 

 

 
 

Angajament continuu și consens în ceea ce privește reformele 

continuu și colaborarea cu proiectul 
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Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 

instanţelor judecătoreşti în Moldova 
 

Numărul proiectului :  
 

EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Ţara proiectului :  
 

Republica Moldova 

 

Perioada de planificare: 29.09.2014 – 28.03.2017 Pregătit la: 28.10.2014 Consultantul CE: GIZ SI în cooperare cu CILC și GIP JCI 

 
Rezultate (care vor fi descrise și termene limită indicate) 

 
Indicatori conveniţi, verificabili şi obiectivi  

 
Constrângeri și ipoteze, C / I 

Rezultatul III: Cadrul normativ al Consiliului Superior al Magistraturii 
(denumit în continuare CSM) este consolidat, funcţionează şi este în 
deplină conformitate cu principiul independenţei judiciare; 
 
 

Recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare și a intervențiilor 
în ceea ce privește legislația secundară curentă a CSM (septembrie 

2015) 
Elaborarea noii legislații prin activitate în grupuri comune de lucru (decembrie 

2015) 
Organizarea meselor rotunde și evenimentelor de formare pentru a promova 

noutățile din cadrul de reglementare care vor sprijini punerea în aplicare 

Vizite de lucru, potențial în formatul de urmărire a activităților de lucru sau 

"săptămâna de învățare" pentru judecători selectați (octombrie 2016)  

 
 
 
 
Recomandări disponibile 
 
Noua legislaţie în vigoare 
 
TR și lista membrilor grupului de lucru 

convenite 
 
Agenda elaborată, participanții selectați și 
formarea profesională efectuată 

 
 
 
Angajament continuu şi consens cu privire la reformele în curs 
de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
 
Personalului CSM se acordă suficient timp pentru a participa 
la activități 
 
 

Rezultatul IV: Este instituit un mecanism independent eficient de 
examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului judecătoresc şi al 
instanţelor de judecată, în baza normelor clar definite de procedură, care 
ţin cont pe deplin de statutul profesional al judecătorilor; 
 
 

 Asigurarea unui mecanism de plângeri pentru a examina încălcările 

(septembrie 2015) 

 Furnizarea de sfaturi și recomandări ca sprijin pentru Colegiul disciplinar 

al CSM în punerea în aplicare a noilor norme de procedură (septembrie 

2015) 

 Training pentru toți membrii Colegiului disciplinar (ianuarie 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Mecanism de reclamații introdus 

 
 
Agenda elaborată, participanții selectați și 
formarea profesională efectuată 

 
 
 
 
 
Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
Personalului CSM se acordă suficient timp pentru a participa 
la instruiri 
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Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 

instanţelor judecătoreşti în Moldova 
 

Numărul proiectului :  
 

EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Ţara proiectului :  
 

Republica Moldova 

 

Perioada de planificare: 29.09.2014 – 28.03.2017 Pregătit la: 28.10.2014 Consultantul CE: GIZ SI în cooperare cu CILC și GIP JCI 

 
Rezultate (care vor fi descrise și termene limită indicate) 

 
Indicatori conveniţi, verificabili şi obiectivi  

 
Constrângeri și ipoteze, C / I 

Rezultatul VII: Codul de procedură penală este modificat, în scopul 
modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al 
instanţelor de judecată. Modificările sunt implementate în mod eficient 
 
 

 Cel puțin patru ateliere de lucru pentru a identifica zonele de îmbunătățire 
și discuta despre idei și direcții de schimbare (septembrie 2015)  

 În baza atelierelor de lucru, vor fi făcute propuneri de modificări și 
completări ale Codului de procedură penală (februarie 2016) 

 Revizuirea Codului de etică existent, inclusiv modificările și completările 
necesare (august 2016) 

 Cursuri de instruire pentru toți judecătorii din țară (februarie 2017) 

 Planul de acțiune cu privire la mediere (iune 2015) 

 Publicații referitoare la mediere (decembrie 2015) 

 Grup de lucru pentru a ajuta INJ în armonizarea reglementărilor sale 
interne (octombrie 2015) 

 Metodologie de evaluare a performanței (aprilie 2016) 
 

 
 
Agenda elaborată, participanții selectați, 
ateliere de lucru efectuate, recomandări 
făcute  
 
 
Codul de Etica modificat 
 
Instruire elaborată și efectuată pentru cel 

puțin 10 judecători 

 
Planul de acțiuni disponibil 

Noi reglementări interne INJ disponibile 
Agenda elaborată, participanții selectați și 
masa rotundă realizată 
Grup de lucru înființat, noi reglementări în 

vigoare 

 
 
Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
 
 
Consens cu privire la configurarea general a sistemului de 
mediere atins între toate părțile interesate 

Rezultatul XIII: Un mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare 
a sistemului judecătoresc prin unificarea procesului de planificare 
bugetară a sistemului judecătoresc este definitivat şi aplicat, în baza 
studiilor şi analizei existente 

 Propunerea budgetului unui mecanism coerent și durabil de finanțare a 
sistemului judiciar (iulie 2015) 

 
 
 
 
 
Propunerile scrise disponibile 

Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 

Rezultatul XIV: A sporit eficienţa managementului şi s-a îmbunătăţit 
sistemul practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti 
şi analiza strategică în materie de planificare bugetară 

 Analiza celor mai bune practici existente în alte țări pentru a stabili un 

buget anual regulat (decembrie 2015) 

 Vizita de studiu (decembrie 2016) 

 
 
 
 
Vizita de studiu efectuată 

 
Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
Disponibilitatea omologilor de a lua parte la vizita de studiu 
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Rezultate (care vor fi descrise și termene limită indicate) 

 
Indicatori conveniţi, verificabili şi obiectivi  

 
Constrângeri și ipoteze, C / I 

Rezultatul XII: Este revizuită harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi 
sunt implementate modificări, în vederea asigurării accesului efectiv la 
justiţie şi a utilizării efective a fondurilor publice pentru judecătorii;   
 

 Harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi un plan de acţiuni privind 

organizarea judecătorească (august 2015) 

 Ateliere de lucru cu privire la optimizarea dislocării instanţelor (octombrie 

2015) 

 

 
 
 
Harta dislocării instanţelor judecătoreşti și 
calcularea costurilor disponibile  
 
Agenda elaborată, participanții selectați și 
atelierul de lucru efectuat 

 
 
 
Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
Dorința părților interesate de a coopera cu ATRECO 

Rezultatul X: Este acordat sprijin sistemului judecătoresc pentru a stabili 
mecanisme funcţionale şi expertiză, în vederea preluării controlului şi 
utilizării pe deplin a sistemelor informaţional şi de gestionare e-justiţie (a 
sistemului de gestionare a dosarelor şi a sistemului de înregistrare 
audio/video)  

 Analiza situației actuale în ceea ce privește competențele și delimitarea 

lor între DAJ și CSM (martie 2015) 

 
 
 
 
Raportul disponibil 
 

 

Rezultatul XI: Toate instanţele judecătoreşti înregistrează dosarele în 
Programul integrat de gestionare a dosarelor şi furnizează statistici în 
varianta electronică. Toate şedinţele de judecată sunt înregistrate 
audio/video, cu excepţia cazurilor justificate;    
 

 Prepararea specificațiilor tehnice sau conceptului trebuie să fie 

încorporată în PIGD cu accent pe cazurile disciplinare împotriva 

judecătorilor și baze de date de judecători (august 2015) 

 Raport de evaluare privind lacuna actuală a standardelor etice și de 

combatere a corupției (martie 2015) 

 Necesitatea de securitate pentru instanțe judecătorești stabilite 

(decembrie 2015) 

 
 
 
 
Specificații disponibile 

 
Raportul disponibil 
 
Raportul disponibil 
 

 
 
 
 
Competențe în rândul autorităților moldovene cu privire la 

dezvoltarea de politici legate de PIGD clare  

Rezultatul V: Curtea Supremă utilizează metode eficiente pentru a 
uniformiza practica judiciară în conformitate cu standardele CEDO 

  Hotărârile relevante (bazate pe cadrul juridic MD) ale Curții Supreme a 

Germaniei selectate și parțial traduse (decembrie 2016) 

 
 
Selecția hotărârilor judecătorești 

 
 
Cooperarea cu Curtea Supremă de Justiție a Germaniei 

asigurată 
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Constrângeri și ipoteze, C / I 

Rezultatul VI: Sunt reformate practicile judiciare şi administrarea 
instanţelor judecătoreşti, în vederea adaptării la modificările survenite în 
codurile de procedură, inclusiv la obligaţia de a folosi sălile de judecată 
accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu înregistrarea audio/video 
completă a tuturor şedinţelor de judecată 

 Evaluarea implementării întregului sistem de înregistrare audio/video 

(decembrie 2015) 

 Grup de lucru privind elaborarea procedurilor de monitorizare a 

încălcărilor obligaţiei de a utiliza sistemele de înregistrare audio (iunie 

2015) 

 Evaluare succintă a implementării planului de acţiuni privind infrastructura 

de TI (martie 2015) 

 
 
 
 
Evaluarea disponibile 
 
Grupul de lucru format 
 
 
Scurt raport de evaluare disponibil 

 
 
Angajament continuu și consens cu privire la reformele în curs 

de desfășurare și cooperarea cu proiectul 

 
 
 
Datele necesare și statistici devin disponibile pentru ATRECO 

prin cooperarea părților interesate 

Rezultatul XV: Metodologiile de evaluare a performanţelor şi evaluare 
profesională sunt implementate, sondajele de opinie în rândul publicului 
şi al justiţiabililor sunt efectuate 

 Aşa cum se menţionează în Rezultatul XI 
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Tabelul 4: Planul de activităţi revizuit pe perioada următoare de raportare 
Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 
instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: 
EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014-31.03.2015 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și 
GIP JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul justiţiei 

                Lucrul efectuat 

Nr. 
Activității

. Descrierea activităţii 
2014-2015   

  

  

Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. 
CP 
UE 

EP 2  EP 3  EP 4 
ETS 
sen 

ETS 
jun 

Total 
Resurse 
umane 

1 Componenta 1: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor             47 40 46 0 30 60 223 

1.1 Subcomponenta 1.1 Activităţi promovate de SRSJ             23 15 25 0 0 5 68 

1.1.1 

Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, 
responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului 
judecătoresc) precum şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului 
toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ 

            15 10 15 0 0 0 40 

1.1.1.1 Evaluarea implementării SRSJ cu privire la Pilonul I şi Pilonul IV x x x       15 10 15 0 0 0   

1.1.2 
Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în 
monitorizarea implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a 
cadrului instituţional, de organizare şi funcţionare 

            8 5 10 0 0 5 28 

1.1.2.1 
Organizarea unei mese rotunde privind elaborarea unui mecanism de monitorizare a 
implementării  modificărilor efectuate în conformitate cu SRSJ 

      x x x 8 5 10 0 0 5   

1.2 Subcomponenta 1.2 Intervenţii cu privire la cadrul legislativ              9 0 12 0 5 15 41 

1.2.4 

Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică 
(aprobat prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării 
acestuia la cerinţele privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a 
comportamentului corupţional (şi anume la modificările aprobate de 
Parlamentul Republicii Moldova pe 23 decembrie 2013), precum şi dezvoltarea 
capacităţilor pentru utilizarea acestuia în modul corespunzător   

      x x x 5 0 10 0 3 5   
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Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. 
CP 
UE 

EP 2  EP 3  EP 4 
ETS 
sen 

ETS 
jun 

Total 
Resurse 
umane 

1.2.4.1 
Examinarea reflectării noii Legi privind răspunderea disciplinară a judecătorilor în 
Codul de etică       x x x 5 0 10 0 3 5   

1.2.6 
Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare 
INJ) în revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor 
la Legea cu privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006);  

      x x x 4 0 2 0 2 10   

1.2.6.1 
Organizarea unei mese rotunde pentru evaluarea necesităţii unor regulamente 
interne, având în vedere modificările aduse la Legea cu privire la INJ       x x x 4 0 2 0 2 10   

1.3 
Subcomponenta 1.3 Susţinerea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a 

instanţelor             7 23 2 0 20 30 82 

1.3.1 

Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal 
de lucru pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate 
cu cele mai bune standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării 
resurselor umane şi a serviciilor publice, implementând metodologia de 
evaluare a performanţelor personalului din judecătorii 

            0 5 0 0 15 20 40 

1.3.1.1 
Contribuirea la activitatea Grupul de lucru al CSM privind măsurarea volumului de 
lucru       x x x 0 5 0 0 15 20   

1.3.2 Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor             2 5 2 0 0 5 14 

1.3.2.1 
Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării despre specializarea instanţelor 
mai mari existente 

      x x x 2 5 2 0 0 5   

1.3.3 
Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de 
finanţare a sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară 
unificat şi bazat pe performanţă 

            0 11 0 0 5 5 21 
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1.3.3.1 

În baza versiunii finale a Studiului privind practica finanţării sistemului judecătoresc 
din ultimii ani, luând în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării 
sistemului judecătoresc, realizat pentru Ministerul Justiţiei de către Programul de 
Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP) şi a propunerilor 
pentru îmbunătăţirea mecanismului de finanţare a sistemului judecătoresc, formulate 
de grupul de lucru ad-hoc creat prin Ordinul nr.23 din 16.01.2014, este necesară 
organizarea unui atelier de lucru pentru a contribui la proiectul de lege cu privire la 
acest subiect. 

      x x x 0 11 0 0 5 5   

1.3.5 

Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării 
dislocării instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor 
instituţionale ale instanţelor, optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o 
utilizare cât mai eficientă a resurselor 

            5 2 0 0 0 0 7 

1.3.5.1 
Contribuirea la efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea consilierii privind 
calcularea costurilor de optimizare a instanţelor judecătoreşti         x x x 5 2 0 0 0 0   

1.4 
Subcomponenta 1.4 Definirea mecanismelor pentru monitorizare, evaluare şi 
eficienţă sporită              4 0 7 0 0 5 16 

1.4.4 

Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea 
asigurării aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate 
nivelurile în toate instituţiile din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de 
intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin autoadministrarea instituţiilor şi 
lupta efectivă împotriva corupţiei în cadrul sistemului justiţiei 

            4 0 7 0 0 5 16 

1.4.4.1 
Organizarea unei mese rotunde cu CSM, INJ şi CNA în vederea evaluării situaţiei 
curente privind aplicarea standardelor etice şi a comportamentului anticorupţie       x x x 4 0 7 0 0 5   

1.5 Subcomponenta 1.5 Sporirea transparenţei şi accesibilităţii             4 2 0 0 5 5 16 
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1.5.3 

Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan 
de acţiuni cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul 
judecătoresc, în coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-
guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 
20 septembrie 2011 

            4 2 0 0 5 5 16 

1.5.3.1 
Consiliere în acord cu asistenţa altor donatori/„completarea lacunelor", în funcţie de 
necesităţile potenţiale       x x x 4 2 0 0 5 5   

2 Componenta 2: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică             10 30 21 0 14 11 86 

2.2 Subcomponenta 2.1 Elaborarea instruirii             10 30 21 0 14 11 86 

2.2.1 
Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor 
acestuia; susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de 
instruire a judecătorilor şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor 

            2 12 0 0 5 0 172 

2.2.1.1 
Organizarea unei mese rotunde în vederea discutării unei continuări a activităţilor 
ROLISP în domeniul evaluării necesităţilor de instruire şi instruirii personalului, 
inclusiv al evaluării performanţelor personalului   

      x x x 2 12 0 0 5 0   

2.2.2 
Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, 
procesul de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea 
optimizării acestora 

            2 12 0 0 4 6 24 

2.2.2.1 
Grup de lucru în vederea elaborării unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu 
INJ, pentru gestionarea timpului şi managementului de caz       x x x 2 12 0 0 4 6   

2.2.3 

Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului 
Disciplinar, ai Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai 
Colegiului de Selecţie şi Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de 
răspunderea disciplinară, evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de 
selecţie şi promovare, precum şi privind alte aspecte relevante din acest 
domeniu 

            6 6 21 0 5 5 43 
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umane 

2.2.3.1 

Elaborarea unui modul de instruire, în strânsă colaborare cu INJ, privind răspunderea 
disciplinară, evaluarea performanţelor, selecţia şi promovarea judecătorilor x x x       5 5 15 0 5 5   

2.2.3.2 
Desfăşurarea sesiunilor de instruire cu privire la răspunderea disciplinară, evaluarea 
performanţelor, selecţia şi promovarea judecătorilor x x x       1 1 6 0 0 0   

3 
Componenta 3: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea 
civilă              7 0 0 15 18 21 61 

3.1 Subcomponenta 3.1 Elaborarea şi introducerea unui sistem de comunicare             4 0 0 8 13 15 40 

3.1.1 

Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în 
introducerea planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea 
creşterii gradului de sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi 
administrării judiciare în rândul publicului larg, anumitor grupuri de interese şi 
în rândul instituţiilor din sectorul justiţiei, precum şi în îmbunătăţirea 
mecanismului existent de comunicare şi sensibilizare 

            3 0 0 4 5 5 17 

3.1.1.1 
Grup de lucru privind îmbunătăţirea proiectului Strategiei de comunicare a CSM 
pentru a acoperi comunicarea internă şi externă şi planul de acţiuni al acesteia x x x x x x 3 0 0 4 5 5   

3.1.2 

Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în 
creşterea nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare 
cu instituţiile societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului 
de supraveghere publică a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii 
publice în activitatea judiciară; dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de 
fenomenul corupţiei prin instituţiile de autoadministrare 

            0 0 0 3 5 5 13 

3.1.2.1 
Evaluarea practicilor existente de comunicare cu OSC 

      x x x 0 0 0 3 5 5   
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3.1.3 

Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor 
instituţionale de comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor 
judiciare de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare 
instanţă, precum şi acordarea asistenţei în planificarea şi implementarea 
activităţilor de comunicare şi relaţii cu publicul pe termen lung 

            1 0 0 1 3 5 10 

3.1.3.1 
Organizarea unei mese rotunde cu privire la crearea unei reţele a instituţiilor judiciare 
de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă       x x x 1 0 0 1 3 5   

3.2 Subcomponenta 3.2 Cooperarea cu OSC             1 0 0 5 5 3 14 

3.2.1 

Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind 
beneficiile concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea 
implementării acestora pentru noul sistem de evaluare a performanţelor 
judecătorilor, pentru procedurile disciplinare, implicând organizaţiile mass-
media în monitorizarea declaraţiilor pe venit ale judecătorilor, monitorizând 
utilizarea de către instanţele judecătoreşti a PIGD şi a înregistrării audio. 

            1 0 0 5 5 3 14 

3.2.1.1 

Organizarea în comun cu reprezentanţii OSC şi mass-media a unei conferinţe cu 
privire la diseminarea beneficiilor concrete ale reformelor judiciare prin evenimente 
publice şi mese rotunde  

      x x x 1 0 0 5 5 3   

3.3 Subcomponenta 3.3 Implementarea activităţilor de comunicare             2 0 0 2 0 3 7 

3.3.1 

Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la 
nevoile societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării 
judiciare, privind etica şi integritatea personală şi profesională a celor implicaţi 
în procesul de judecare a cauzelor penale, precum şi privind influenţa 
reformelor asupra situaţiei din sectorul justiţiei. 

            2 0 0 2 0 3 7 

3.3.1.1 
Grup de lucru în vederea elaborării unui sistem de sondaje periodice privind 
încrederea în actul justiţiei şi integritatea judecătorilor         x x x 2 0 0 2 0 3   

4 Managementul Proiectului              51 12 15 10 0 0 88 
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Tabelul 4: Planul de activităţi revizuit pe perioada următoare de raportare 
Denumirea proiectului: Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 
instanţelor judecătoreşti în Moldova 

Numărul Proiectului: 
EuropeAid/135323/DH/SER/MD 

Ţara Proiectului: Republica Moldova 

Perioada de planificare: 29.09.2014-31.03.2015 Pregătit la: 23.10.2014 Consultantul CE: GIZ în cooperare cu CILC și 
GIP JCI 

Obiectivul proiectului: Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul justiţiei 

                Lucrul efectuat 

Nr. 
Activității

. Descrierea activităţii 
2014-2015   

  

  

Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. 
CP 
UE 

EP 2  EP 3  EP 4 
ETS 
sen 

ETS 
jun 

Total 
Resurse 
umane 

4.1 Activităţi din etapa iniţială             23 10 13 5       

4.2 Comitetele de conducere a proiectului             3 2 2 1       

4.3 
Gestionarea continuă a procedurilor, monitorizarea progresului și diseminare / 
vizibilitate             25 0   4       

                              

  Total Resurse Umane alocate             115 82 82 25 62 92 458 
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TABELUL 5: PLANUL BUGETULUI PENTRU CHELTUIELI INCIDENTALE PE PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE  
 
 

  

Planificate 
pentru 
următoarea 
perioadă de 
raportare 

  

a) Costurile de deplasare și indemnizaţiile de şedere pentru misiuni, în afara de locul normal de 

postare 0 

  b) Costurile conferinţelor, seminarelor şi atelierelor de lucru, precum şi a sesiunilor de formare 23,500 

  c) Costurile de vizite de studiu (locale şi în străinătate), schimburi și alte parteneriate internaționale 
aprobate 

0 

  d) Costurile de vizibilitate (conferinţe de presa, campanii mass-media și sensibilizarea publicului) 2,500 

 e) Costurile de publicare, inclusiv pentru formare şi sensibilizare 7,500 

 f) Studii de caz şi alte studii, evaluări, expertize juridice, sondaje de opinie 0 

 g) Costurile de traducere / interpretare pentru beneficiar 2,500 

    
Total  36,000 
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