
Raportul Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 privind gradul de implementare de către instituțiile responsabile a acţiunilor planificate în Planul de acţiuni  

pentru trim. IV al anului 2011 – sem. I al anului 2012  

La 25 noiembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Odată cu 

publicarea în Monitorul Oficial nr. 1-6/6 din 06.01.2012 documentul a intrat în vigoare. Adoptarea Strategiei menţionate reprezintă un progres 

esenţial, dat fiind faptul că aceasta are obiectiv general edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi 

responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la 

asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. 

 

La 16 februarie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, instrument important de implementare a Strategiei sus-numite. Publicarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

a fost realizată cu o întîrziere semnificativă – abia la 5 iunie 2012, fapt care a tergiversat întreprinderea unor acţiuni stabilite pentru trimestrul I al 

anului 2012, iar unele acţiuni nici nu au fost întreprinse, aşa cum este reflectat în continuarea prezentului raport. Această tergiversare şi irealizări, au 

fost inevitabile, în condiţiile în care autorităţile responsabile desemnate în Planul de acţiuni nu au avut posibilitatea de a-şi planifica activităţile în 

conexiune directă şi potrivit termenelor stabilite de Planul de acţiuni.  

În perioada de raportare (trim.IV 2011 - trim.II 2012) reprezentanţii structurilor de stat şi a societăţii civile au efectuat un şir de activităţi pentru 

implementarea domeniilor specifice de intervenţie care produc rezultatele scontate, cuantificate în indicatori de implementare, contribuind, prin 

urmare, la realizarea direcţiilor strategice care, la rîndul lor, determină progresul în atingerea  obiectivelor specifice şi a obiectivului general. 

Monitorizarea implementării Strategiei și a Planului de acțiuni a permis focalizarea şi armonizarea eforturilor instituțiilor responsabile pentru 

asigurarea respectării angajamentelor asumate de către acestea prin documentele menționate. Mecanismul de monitorizare se articulează în jurul 

acestor două acte legislative și facilitează semnalarea timpurie a unor eventuale întârzieri sau derapaje în aplicarea măsurilor programate. 

În perioada de raportare, analiza gradului de implementare a Strategiei și a Planului de acțiuni a permis evidențiere progreselor și obstacolelor în 

realizarea acțiunilor din Plan. Gradul de realizare a acțiunilor și-a găsit oglindire în informațiile prezentate de instituțiile de resort. Astfel, au fost 

analizate informații parvenite de la 3 instituții responsabile pentru raportare și anume: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și 

Institutul Național al Justiției. 



Informațiile cu privire la gradul de realizare a acțiunilor și măsurile întreprinse pentru realizarea acestora sunt structurate conform documentului 

tipizat și anume a unui tabel, care a fost remis în adresa instituțiilor raportoare.  

Analiza informațiilor prezentate de instituțiile abilitate în domeniu demonstrează rolul important al specialiștilor: calitatea rapoartelor se află în relație 

directă cu nivelul de pregătire, sensibilitate față de subiect al persoanelor responsabile. Cu referire la informațiile parvenite de la instituții, menționăm 

faptul că o mare parte din acestea poartă un caracter informativ, de enumerare a activităților realizate, fără analize a progreselor și obstacolelor 

existente sau dificultăților întîlnite, iar deseori și caracter formal. Au fost identificate lacune în determinarea persoanei responsabile de  realizarea unei 

sau altei acțiuni (de exemplu, cele ce țin de elaborarea studiilor). 

Din informațiile prezentate, practic, nu și-au găsit reflectare aspectele de finanțare a activităților realizate, a resurselor alocate. Doar în unele din 

acestea au fost elucidate unele informații cu privire la susținerea financiară acordată de PNUD, USAID și Fundația IRZ sau despre beneficierea în 

viitor de suportul acordat de donatori/parteneri de dezvoltare, urmare a tratativelor purtate cu aceștia. 

Raportul a inclus informații care se referă la situația de facto a celor 56 de acțiuni preconizare a fi realizate în perioada de raportare. Fiecare acțiune 

este abordată separat, stabilind măsurile întreprinse și gradul de implementare, fiind suplinită cu riscurile și dificultățile întîmpinate, propuneri, 

concluzii și recomandări, atunci cînd este necesar. S-a operat cu indicatori cantitativi: numărul de acțiuni, grupuri de lucru create, numărul și 

categoriile de persoane instruite, numărul de cursuri desfășurate, etc. 

Astfel, o privire generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor specifice Pilonului I, ar putea fi reprezentată în felul următor: dintr-un număr total 

de 56 de acțiuni planificate a fi realizate (pentru perioada de raportare):  

 20 (35,71%) au fost realizate, dintre care 15 deja finalizate, iar 5 realizate pentru perioada de raportare, acțiunile în cauză avînd un caracter 

continuu;  

 27 (48,21%) au fost realizate parțial, unele din aceste acțiuni urmează a fi realizate în viitorul apropiat; 

 9 (16,07%) acțiuni nu au fost realizate.   

Dintre acestea: 

Nivelul de realizare a 

acțiunii 

nr. total de 

acțiuni 

MJ 

(total - 29 

acțiuni) 

CSM 

(total - 18 

acțiuni) 

INJ 

(total - 9 

acțiuni) 



realizate 20 

(35,714%) 
14  

(70%) 
0  

(0%) 
6  

(30%) 

parțial realizate 27 

(48,214%) 
7  

(25,925%) 
18  

(66,666%) 
2 

 (7, 407%) 

nerealizate 9 

 (16,071%) 
8 

 (88,888%) 
0  

(0%) 
1  

(11,111%) 

 

În vederea elaborării Raportului intermediar al Grupului de lucru  pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I din Strategie și Planul de acțiuni s-a 

recurs la următoarele acțiuni: 

 colectarea și prelucrarea informației prezentate de instituțiile responsabile; 

 elaborarea draftului raportului intermediar în baza informației prezentate; 

 examinarea și aprobarea proiectului raportului intermediar în ședința Grupului de lucru din 6 august curent; 

 definitivarea raportului intermediar în baza comentariilor, sugestiilor și obiecțiilor membrilor Grupului de lucru; 

 transmiterea Raportului intermediar Grupului de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei; 

 plasarea raportului intermediar pe pagina web a Ministerului Justiției. 

Drept bază de lucru a monitorizării au servit mai multe documente: 

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;  

 Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;  

 proiectul Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

 Rapoartele/informațiile instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor din Strategie și Planul de acțiuni; 

 Informațiile oferite de societatea civilă privind implementarea unor acțiuni din Strategie și Planul de acțiuni. 

Dificultățile și obstacolele întîmpinate la nerealizarea sau realizarea parțială a acțiunilor au constituit: 

 pentru 15 din acțiuni – inexistența cadrului legal relevant, nu au fost publicate în Monitorul Oficial amendamentele efectuate în legislație în 

partea ce ține de sistemul judecătoresc; 

 pentru 6 din acțiuni – necesitatea identificării, alocării mijloacelor financiare sau lipsa resurselor financiare; 



 pentru 15 din acțiuni – alte motive. 

Au fost formulate propuneri, concluzii, recomadări: 

 publicarea amendamentelor adoptate în Monitorul Oficial; 

 extinderea termenului de realizare a acțiunii; 

 alocarea mijloacelor financiare; 

 crearea unor grupuri de lucru; 

 alocarea spațiilor pentru instruire, etc. 

Nr. de ordine şi 

denumirea 

acţiunii 

 din Planul de 

acțiuni 

Indicatori 

din Planul 

 de acțiuni 

Terme

nul  

prevăz

ut  

pentru  

realiza

re 

Măsurile întreprinse 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

Propuneri, 

concluzii, 

recomandări 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1(1) 

Efectuarea 

studiului de 

oportunitate 

privind 

optimizarea 

hărţii dislocării 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Anul 

2012 

La 3 iulie 2012 au fost contractați doi 

consultanți pentru elaborarea 

metodologiei studiului, care urmează să 

prezinte pînă la sfîrșitul lunii octombrie 

o analiză sumară a datelor și proiectul 

metodologiei. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

 

 

PNUD ----------- Propuneri: 

1. extinderea 

termenului de 

realizarea a 

acțiunii pînă la 

sfîrșitul trim. I al 



instanţelor 

judecătoreşti în 

scopul 

consolidării 

capacităţilor 

instituţionale ale 

instanţelor, 

optimizarea 

numărului de 

judecători şi 

asigurarea 

utilizării cît mai 

eficiente a 

resurselor 

disponibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anului 2013; 

 

2. extinderea 

termenulii de 

realizare a 

acțiunii va fi 

propusă la 

sfîrșitul anului 

2012. 

1.1.2(1) 

Efectuarea unui  

studiu al 

legislaţiei în 

vigoare care 

reglementează 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trim. I-

II 2012 

------------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

------------ ----------- Propuneri: 

1. antrenarea 

CSJ  în 

elaborarea 

studiului; 

2. formarea unui 



cuantumul şi 

modul de 

calculare a 

cheltuielilor de 

judecată, 

precum şi al 

practicilor de 

aplicare a 

acestora 

grup de lucru 

pentru 

elaborarea 

studiului în care 

să fie desemnați 

reprezentanți ai 

DAJ, CSM, 

CSJ. 

1.1.3(1) 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 514-XIII din 

6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorescă, în 

vederea consolidării structurilor şi 

sistemelor de interacţiune cu publicul. 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.1.3(2) 

Desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

instanţelor 

judecătoreşti 

responsabil de 

relaţia cu 

publicul 

1. Plan de 

studiu 

elaborat 

2. Grafic de 

instruire 

elaborat 

3. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

4. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trim. II 

2012 – 

trim. IV 

2016 

La 25.11.2011 prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.13/7 a fost anunțat 

concurs pentru completarea rețelei de 

formatori în domeniul respectiv.  

 

La 25.01.2012 prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.1/1  a fost anunțat 

concurs repetat la acest domeniu.  

La 05.04.2012 s-a desfășurat interviul și 

prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/3 a 

fost completată rețeaua cu 3 formatori 

în domeniu. 

 

La 05.06.2012 a avut loc ședința de 

lucru cu formatorii în cadrul căreia s-a 

discutat conceptul planului de studii și a 

curriculumului. 

Acțiune 

realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

INJ, 

Fundația 

IRZ, 

USAID 

Dificultăți: 

insuficiența 

sălilor de 

studii. 

 

Riscuri: 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea 

SRSJ. 

Propuneri: 

1. Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

 

2. Închirierea 

spațiilor de 

studii. 

 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de mai 



 

La 10.07.2012 de către formatori a fost 

prezentat proiectul curriculumului care 

urmează a fi discutat și verificat de către 

Secția didactico-metodică. 

 

Pentru luna noiembrie este planificat un 

seminar cu genericul „Relațiile cu 

publicul în instanțele de judecată” la 

care se preconizează instruirea a 26 

președinți ai instanțelor, 5 judecători și 

2 formatori, în parteneriat cu Fundația 

IRZ. 

 

Pentru luna noiembrie sunt planificate 

seminare în domeniul „Interacțiunea 

dintre mass-media și sistemul judiciar” 

pentru 53 președinți de instanțe și 53 de 

specialiști în domeniul relații cu 

publicul, care vor fi desfășurate în 

parteneriat cu Programul ROLISP, 

USAID. 

 

În proiectul Planului de studiu pentru 

multe zile. 



instruirea continuă în anul 2013 este 

prevăzută instruirea a 75 de persoane 

responsabile de relația cu publicul în 

instanțele de judecată. 

 

Planul de studiu și curriculumul 

urmează a fi definitivate, coordonate  și 

aprobate de Consiliul INJ. 

 

Instituții responsabile: 

Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, instanţele 

judecătoreşti 

1.1.3(3) 

Monitorizarea 

paginilor web  

ale instanţelor  

judecătoreşti 

1. 

Mecanism 

de monitori-

zare instituit 

(cu suportul 

organizaţiil

or 

neguvernam

entale) 

2. Rapoarte 

de 

Anii 

2012 - 

2013 

  Elaborarea proiectului concepţiei de     

monitorizare. Elaborarea unui studio-

pilot (model) pentru implementare în 

sistem. 

 

Acţiune 

realizată 

parțial 

(proiectul 

Concepţiei 

la nivel de 

lucru. 

Studiul-

pilot 

(model) 

USAID 

 

----------- Propunere: 

acoperire 

financiară 

pentru 

publicarea  unei 

instrucţiuni 

privind paginile 

web ale 

instanţelor. 



monitorizar

e întocmite 

şi 

distribuite 

elaborat) 

 

 

1.1.3(4) 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

privind modul 

de funcţionare a 

sistemului 

judecătoresc 

1. Broşuri 

informative 

despre 

activitatea 

instanţelor 

judecătoreşt

i, difuzate 

2. Numărul 

de campanii 

informative 

privind 

acti-vitatea 

instanţelor 

judecătoreşt

i, 

desfăşurate 

în mass-

media 

Anii 

2012 - 

2016 

Plasarea materialelor pe pagina web a 

CSM, a instanţelor judecătoreşti.  

 

Accesul mass-mediei, ONG-urilor la 

şedinţele CSM. 

Acțiune 

realizată 

parțial 

----------- Dificultăți: 

lipsa unui 

specialist IT la 

CSM care ar 

îmbunătăți și 

actualiza 

informațiile pe 

pagina web a 

CSM. 

----------- 

1.1.4(1) 

Efectuarea unui 

studiu privind 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

Trim. II 

- IV 

2012 

Elaborarea concepţiei studiului (cu 

chestionar), începutul analizei 

comparative, conlucrare cu România, 

Ţările baltice, participarea la mese 

Acţiune  

realizată 

parțial 

------------ ----------- Propunere: 

acoperire 

financiară 



practica 

finanţării 

sistemului 

judecătoresc din 

ultimii ani, luînd 

în considerare 

practicile 

internaţionale în 

domeniul 

finanţării 

sistemului 

judecătoresc 

formulate rotunde şi conferinţe regionale şi 

internaţionale la tema respectivă. 

pentru finisarea 

elaborării 

concepţiei, 

organizarea unor 

mese rotunde 

(cu experţi 

internaţionali; 

pentru 

elaborarea unui 

raport şi 

publicarea 

acestuia. 

1.1.5(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 514-XIII din 

6 iulie 

1995  privind 

organizarea 

judecătorească, 

în vederea 

creării funcțiilor 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

Grupul de lucru analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorescă, în 

vederea creării funcţiilor de 

administratori judecătoreşti şi 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



de 

administratori ai 

instanțelor 

judecătorești şi 

reexaminării 

funcţiilor de 

preşedinţi ai 

instanţelor 

judecătoreşti 

reexaminării funcţiilor preşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti (Art. I pct. 24 

din proiect). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.1.5(2) 

Elaborarea 

regulamentului 

de organizare a 

concursului de 

suplinire a 

funcţiilor de 

administratori ai 

instanţelor 

judecătoreşti şi a 

altor acte 

normative 

Regulament

ul şi alte 

acte 

normative, 

elaborate şi 

aprobate 

Trim. II 

-III 

2012 

--------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

----------------

---- 

Dificultăți: 

Legea privind  

instituirea 

funcţiilor de 

administratori  

ai instanţelor 

judecătoreşti a 

fost adoptată 

de Parlament 

la 5 iulie 

current.   

Abia după 

publicarea 

Legii în 

Monitorul 

Oficial va 

------------------ 



apărea temeiul 

legal pentru 

elaborarea şi 

aprobarea 

acestui 

regulament.  

1.1.5(3) 

Optimizarea 

schemei de 

încadrare a 

personalului 

instanţelor  

judecătoreşti în 

funcţie de 

volumul de 

lucru din ultimii 

5 ani şi de 

nivelul 

performanţelor 

conform 

modulului 

PIGD, prin 

sporirea sau 

reducerea 

personalului 

instanței de 

Schema de 

încadrare a 

personalului 

optimizată 

conform 

legii 

Trim. II 

2012 – 

trim. IV 

2016 

-------------------  Acţiune 

nerealizat

ă 

------------ Dificultăți: 

Legea privind  

modificarea 

cadrului legal 

în partea ce 

ține de 

personalul 

instanțelor 

judecătorești 

fost adoptată 

de Parlament 

la 5 iulie 

current.   

Abia după 

publicarea 

Legii în 

Monitorul 

Oficial va 

apărea temeiul 

legal pentru 

------------------- 



judecată optimizarea 

acestei 

scheme. 

1.1.6(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu 

privire la 

statutul 

judecătorului și 

a  Legii nr. 949-

XIII  din 19 iulie 

1996 cu privire 

la colegiul de 

calificare şi 

atestarea 

judecătorilor, şi 

elaborarea 

proiectului de 

lege privind 

selectarea, 

avansarea în 

1. Grup de 

lucru creat 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandări

le formulate 

 

3. Proiecte 

de legi 

elaborate şi 

remise spre  

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



carieră  şi 

evaluarea 

performanţelor 

judecătorilor 

 

Totodată, a fost elaborate proiectul de 

Lege  privind selectarea, cariera şi 

evaluarea judecătorilor, care prevede, 

inclusiv abrogarea Legii nr. 949-XIII 

din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul 

de calificare şi atestarea judecătorilor. 

 

Proiectul a fost remis pre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.1.6(2) 

Elaborarea 

regulamentelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii  

privind criteriile 

și procedura de 

selectare, 

promovare şi 

transfer al 

Regulament

e elaborate 

şi aprobate 

Trim. I 

– II 

2012 

Studierea practicii altor ţări. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

nu există 

Legea 

relevantă. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

realizării 

imediat după 

publicarea 

legilor în cauză. 

 



judecătorilor 

1.1.6(3) 

Crearea 

colegiului 

responsabil de 

selectarea şi 

avansarea în 

carieră a 

judecătorilor şi a 

colegiului 

responsabil de 

evaluarea 

performanţelor  

judecătorilor 

Colegii 

create şi 

membrii 

acestora 

numiţi/aleşi 

Trim. I 

– II 

2012 

Studierea practicii altor ţări. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

nu există 

Legea 

relevantă. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

realizării 

imediat după 

publicarea 

legilor în cauză. 

 

1.1.7(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995 

privind 

organizarea 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012 

---------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

------------ ----------- Propuneri: 

1. Crearea unui 

grup de lucru. 

2. Studierea 

standardelor 

internaţionale şi 

celor mai bune 

practici din 

domeniu. 

3. Elaborarea 

proiectului de 

lege pentru 



judecătorească, 

în vederea 

unificării 

procedurii de 

numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

modificarea 

Constituţiei. 

1.1.7(2) 

Elaborarea 

regulamentului 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii  

privind criteriile 

şi procedura de 

selectare şi 

numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Trim. I 

2012 

Studierea practicii altor ţări. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

nu există 

Legea 

relevantă. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

realizării 

imediat după 

publicarea 

legilor în cauză 

 

1.1.7(3) 

Implementarea 

Numărul de 

preşedinţi şi 

vicepreşedi

Trim. II 

2012 – 

trim. IV 

Studierea practicii altor ţări. 

 

Acțiune 

realizată 

------------ Dificultăți: 

nu există 

Propuneri: 

urgentarea 



noii proceduri 

de selectare şi 

numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

nţi selectaţi 

şi numiţi 

conform 

noii 

proceduri 

2014 parțial  

 

Legea 

relevantă. 

 

realizării 

imediat după 

publicarea 

legilor în cauză 

 

1.1.8 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995  cu 

privire la 

statutul  

judecătorului 

1. Grup de 

lucru creat 

 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de 

modificare şi completare a unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



1.1.9(1) 

Elaborarea 

proiectului de   

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu 

privire la 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

vederea 

revizuirii 

rolului, 

componenţei şi 

competenţelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii şi 

ale instituţiilor 

din subordinea 

acestuia şi 

pentru stabilirea 

competenţelor 

Adunării 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012 

A fost elaborat proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii (Art. IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



Generale a 

Judecătorilor 

1.1.9(2) 

Efectuarea unui 

studiu privind 

activitatea 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, 

axat pe cadrul 

normativ şi 

activitatea 

practică a 

acestuia 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trim. II 

2012 – 

trim. I 

2013 

----------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

----------------

--- 

------------------ ------------------ 

1.1.11(3) 

Instalarea în 

cadrul 

instanţelor 

judecătoreşti a 

sistemelor de 

control acces 

pentru 

asigurarea 

securităţii 

acestora 

1. Studiu de 

fezabilitate 

elaborat 

2. 

Echipament 

procurat 

3. Sisteme 

instalate 

/renovate 

Anii 

2012 - 

2014 

În proces de proiectare. 

 

 

Acţiune 

realizată 

parțial 

----------------

--- 

Dificultăți: 

lipsa 

mijloacelor 

financiare 

 

Propuneri: 

urgentarea 

alocării 

mijloacelor 

financiare 

 

 



1.1.11(4) 

Reutilarea 

sălilor de 

judecată în 

vederea 

dezinstalării 

mecanismelor 

de izolare a 

inculpaţilor în 

timpul 

procesului 

pentru 

respectarea 

principiului 

prezumţiei de 

nevinovăţie 

Mecanismel

e de izolare 

a 

inculpaţilor 

dezinstalate 

Anii 

2012 – 

2013 

Proces demarat, indicaţii instanţelor de 

judecată. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

----------------

--- 

Dificultăți: 

lipsa 

mijloacelor 

financiare 

 

Propuneri: 

urgentarea 

alocării 

mijloacelor 

financiare 

 

 

1.2.1(1) 

Elaborarea 

proiectelor de 

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu 

privire la 

1. Grup de 

lucru creat 

 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc.  

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicare a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



Consiliul 

Superior al 

Magistraturii şi 

a Legii nr. 514-

XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească,  

în scopul 

instituirii votului 

deschis pentru 

hotărîrile 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, a 

obligaţiei de a 

motiva şi 

publica 

hotărîrile 

Consiliului, 

inclusiv opiniile 

separate ale 

membrilor 

acestuia, pe 

pagina web etc. 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

 

Proiectul include şi modificări în Legea 

nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii 

(Art. IV din proiect) şi Legea nr. 514-

XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, în scopul 

instituirii votului deschis pentru 

hotărîrile Consiliului Superior al 

Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi 

publica hotărîrile Consiliului, inclusiv 

opiniile separate ale membrilor acestuia, 

pe pagina web etc. (Art. I din proiect ). 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.2.1(2) 

Revizuirea 

Proiecte de 

modificare 

Trim. II 

- IV 

Proces demarat de elaborare; studierea 

practicii altor ţări. 

Acţiune 

realizată 

----------------

--- 

Dificultăți: 

nu există 

Propuneri: 

urgentarea 



regulamentelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

privind 

transparenţa 

activităţii 

Consiliului şi a 

instituţiilor 

subordonate 

a 

regulamente

lor, 

elaborate şi 

aprobate 

 

2012 parțial Legea 

relevantă. 

 

realizării 

imediat după 

publicarea 

legilor în cauză. 

 

1.2.2(1) 

Efectuarea 

monitorizării 

privind 

funcţionalitatea 

Programului 

integrat de 

gestionare a 

dosarelor 

(PIGD)  

Monitorizar

e 

desfăşurată 

şi 

recomandări 

formulate 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012  

Funcționalitatea Programului Integrat 

de Gestionare a Dosarelor este 

monitorizată de către ÎS Centrul de 

Telecomunicații Speciale care, potrivit 

prevederilor contractuale, prezintă DAJ 

rapoarte privind deficiențele constatate 

și soluționarea acestora.  

 

Totodată, rezultatele monitorizărilor și 

evaluării funcționalității sunt luate în 

considerație la optimizarea și 

perfecționarea Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor.  

 

Menționăm că, în prezent se 

Acţiune 

realizată 

parțial 

La realizarea 

acestei 

acțiuni DAJ 

va beneficia 

de asistența 

Programului 

de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept 

(USAID) 

------------ ------------  



implementează la nivel național 

versiunea a III-a a Programului, care 

conține modificări, inclusiv bazate pe 

rezultatele monitorizării funcționalității.  

Totodată, specificăm că această acțiune 

este perpetuă. Astfel, în prezent, cu 

susținerea Programului de Consolidare a 

Instituțiilor Statului de Drept se 

elaborează o evaluare a instanțelor 

judecătorești, inclusiv în aspectul 

aplicării tehnologiilor informaționale – 

Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor, Sistemului de înregistrare 

audio a ședințelor de judecată Femida și 

a paginilor web, în scopul facilitării 

intervenției de optimizare și 

modernizare a acestora.  

 

În acest context, menționăm că, prin 

ordinul ministrului justiției nr. 286 din 

19.06.2012, a fost creat un grup de lucru  

în vederea implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016 și a Planului de acțiuni de 

îmbunătățire a Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor în instanțele de 



judecată, care urmează inclusiv să 

valorifice rezultatele monitorizărilor și 

evaluărilor, să se implice/realizeze 

monitorizări în special în partea ce ține 

de aplicarea tehnologiilor 

informaționale de către instanțe. 

1.2.2(2) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 514-XIII din  

6 iulie 1995 

privind 

organizarea 

judecătorească 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. II 

2012   

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc.  

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicare a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

 

Proiectul de lege conţine şi modificări 

privind funcţionarea Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor.  O 

parte din modificări au fost respinse de 

către Parlament, în partea ce se referă la 

constituirea aleatorie a completelor de 

Acţiune 

realizată 

parțial 

 

------------ ----------- Propuneri: 

1. Elaborarea 

unui modul în 

PIGD conform 

căruia 

completele de 

judecată 

urmează a fi 

create aleatoriu. 

2. Implementare 

unui proiect 

pilot la nivelul 

unei judecătorii 

şi curţi de apel 

pentru testarea 

modulului. 

 



judecată prin aplicarea PIGD. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.2.2(4) 

Îmbunătăţirea 

Programului 

integrat de 

gestionare a 

dosarelor 

pentru: 

a) asigurarea 

distribuirii 

aleatorii a 

dosarelor; 

b) asigurarea 

constituirii  

completelor de 

judecată şi a 

desemnării 

preşedinţilor 

1. Sistemul 

de 

distribuire 

aleatorie a 

dosarelor 

perfecţionat 

şi 

implementat 

2. Sistemul 

de 

constituire a 

completelor 

de judecată 

şi de 

desemnare a 

preşedinţilo

r acestora 

creat şi 

Anul 

2012 – 

trim. I 

2013 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 286 

din 19.06.2012 a fost creat un grup de 

lucru  în vederea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016 și a 

Planului de acțiuni de îmbunătățire a 

Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor în instanțele de judecată. 

 

Totodată, în acest sens vom beneficia de 

asistența Programului de Consolidare a 

Instituțiilor Statului de Drept. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

La realizarea 

acestei 

acțiuni DAJ 

va beneficia 

de asistența 

Programului 

de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept 

(USAID), cu 

expepția 

îmbunătățiții 

Programului 

în partea ce 

ține de 

constituirea 

completelor 

----------- ------------------- 



acestora; 

c) crearea altor 

programe de 

asigurare a 

transpa-renţei şi 

eficienţei 

procesului de 

înfăptuire a 

justiţiei;  

d) crearea 

mecanismului 

tehnic de 

verificare a 

procesului de 

gestionare 

electronică a 

dosarelor; 

e) inserarea 

modulului care 

va asigura 

protecţia datelor 

cu caracter 

personal 

implementat 

3. 

Mecanismul 

tehnic de 

verificare 

creat 

4. Modulul 

de protecţie 

a datelor cu 

caracter 

personal 

inclus 

5. Alte 

programe 

create şi 

implementat

e, după caz 

de judecată și 

desemnarea 

președinților 

completelor.  

1.2.2(6) 

Asigurarea 

1. Studiu 

efectuat şi 

Anii 

2012 - 

DAJ a propus un algoritm de executare 

a acestei acțiuni.  

Acţiune 

realizată 

La realizarea 

acestei 

Dificultăți: 

realizarea 

Propuneri: 

separarea 



instanţelor cu 

echipamentul 

necesar 

înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de 

judecată 

recomandări 

formulate 

2. 

Echipamen-

tul necesar 

înregistrării 

audio/video 

a şedinţelor 

de judecată 

instalat 

3. Numărul  

şedințelor 

de judecată 

înregistrate 

audio/video 

4. Numărul  

de controale 

efectuate la 

fiecare 

instanţă 

judecătoreas

că şi 

numărul de 

rapoarte 

întocmite de 

către 

2016 parțial acțiuni DAJ 

va beneficia 

de asistența 

Programului 

de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept 

(USAID) 

doar în partea 

ce ține de 

asigurarea 

instanțelor cu 

echipament 

necesar 

înregistrării 

audio a 

ședințelor de 

judecată. 

acțiunii 

necesită 

identificarea 

mijloacelor 

financiare 

necesare 

executării 

acțiunii. 

acțiunii în două 

componente de 

sine stătătoare și 

anume: 

- asigurarea 

instanţelor cu 

echipament de 

înregistrare 

audio a 

ședințelor de 

judecată; 

- asigurarea 

instanţelor cu 

echipament  

pentru 

videoconferințe.  

 

Propunerea este 

argumentată de 

următoarele 

circumstanțe. Cu 

susținerea 

Programului de 

Asistență pentru 

Buna Guvernare 

în anii 2008-



inspecţia 

judiciară 

2009 toate 

instanțele 

judecătorești au 

fost dotate cu 

Sistemul de 

înregistrare 

audio a 

ședințelor de 

judecată 

“Femida” 

reieșind din 

numărul de săli  

de ședințe. În 

prezent situația 

diferă de anul 

2009 și se 

impune 

necesitatea 

asigurării 

suplimentare cu 

echipamentul 

specificat al 

instanțelor 

judecătorești. 

Mai mult ca atît, 

această acțiune 

este sprijinită de 

Programul de 



Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept (USAID), 

ceea ce nu este 

valabil pentru 

asigurarea cu 

echipament 

pentru 

efectuarea 

videoconferințel

or. Situația 

impune 

necesitatea 

identificării unor 

surse financiare 

în acest sens. 

Mai mult ca atît, 

Sistemul pentru 

videoconferințe 

urmează a fi 

achiziționat și 

instalat nu doar 

în instanțele 

judecătorești ci 

și penitenciare, 

locuri de 

deținere 



provizorie a 

persoanelor în 

stare de arest, 

etc. Prin urmare, 

acțiunea 

necesită o 

abordare 

diferențiată și 

individuală.  

Întru executarea 

eficientă a 

acțiunii  1.2.2. 

(6) se propune 

divizarea 

acesteia în două 

componente.  

1.2.2(8) 

Elaborarea 

planului de 

instruire a 

personalului 

judecătoresc şi a 

judecătorilor în 

domeniul 

utilizării 

tehnologiilor 

informaţionale 

Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trim. I 

2012  

Planul de formare continuă pentru 

semestrul I al anului 2012 prevede 

instruirea a 200 de grefieri nou recrutați 

în domeniul utilizării PIGD-2. 

 

Pentru semestrul II al anului 2012, în 

parteneriat cu Programul ROLISP, sunt 

planificate seminare în domeniul 

utilizării PIGD pentru 100 de grefieri și 

seminare în domeniul utilizării 

Acțiune 

realizată 

 

INJ, 

USAID 

----------- ------------------- 



şi a Programului 

integrat de 

gestionare a  

dosarelor 

sistemului și echipamentului de 

înregistrare audio FEMIDA pentru 150 

de grefieri. 

 

Instruirea judecătorilor în domeniul 

utilizării PIGD-2 a fost realizată în anul 

2011.  

 

În proiectul Planului de studiu pentru 

instruirea continuă în anul 2013 este 

prevăzută instruirea în domeniul 

utilizării PIGD-3 a 40 de judecători, 419 

grefieri, 460 asistenți judiciari și 81 

specialiști din cancelarie și arhivă. 

1.2.2(9) 

Desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

judecătoresc şi a 

judecătorilor în 

domeniul 

utilizării 

tehnologiilor 

1. Numărul  

de cursuri  

desfăşurate 

 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Anii 

2012 - 

2016 

În perioada 25-29 iunie și 9-13 iulie, în 

parteneriat cu Programul ROLISP, s-au 

desfășurat 10 seminare, fiind instruiți 

200 de grefieri în domeniul utilizării 

PIGD-2. 

 

Instruirea judecătorilor în domeniul 

utilizării PIGD-2 a fost realizată în anul 

2011.  

Acțiune 

realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

INJ, 

DAJ, 

USAID 

 

Dificultăți: 

insuficiența 

sălilor de 

studii. 

 

Riscuri: 

1. Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

Propuneri: 

1. Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

 

2. Închirierea 

spațiilor de 



informaţionale  

Pentru anul 2013 este planificată 

instruirea în domeniul utilizării PIGD-3 

a 40 de judecători, 419 grefieri, 460 

asistenți judiciari și 81 specialiști din 

cancelarie și arhivă. 

 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea 

SRSJ; 

2. 

Nedefinitivare

a modificărilor 

și 

completărilor 

în soft PIGD-

3, netestarea 

modulelor noi 

incluse: 

statistica și 

repartizarea 

aleatorie a 

dosarelor. 

studii. 

 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de mai 

multe zile. 

1.2.3(1) 

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Codului de 

procedură 

penală  

nr. 122-XV din 

1. Grupuri 

de lucru 

create 

2. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. IV 

2012 

În 2011 au fost create grupurile de lucru 

pentru elaborarea proiectelor de 

modificare a Codului de procedură 

penală şi, respectiv, a Codului de 

procedură civilă. 

 

Grupurile de lucru au analizat practica 

altor state în domeniu, precum şi 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



14 martie 2003, 

a Codului de 

procedură civilă  

nr.225-XV din 

30 mai 2003  şi 

a Legii 

contenciosului 

administrativ nr. 

793-XIV din 10 

februarie 2000 

Guvernului problemele existente în procesul de 

aplicare a normelor procedurale şi a 

elaborat proiectele de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală şi, respectiv, proiectul 

de modificare şi completare a Codului 

de procedură civilă.  

 

În rezultatul studiului nu a fost stabilită 

necesitatea modificării Legii 

contenciosului administrativ. 

 

Legea pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură 

penală a fost aprobat de Parlament la 

05.04.2012 şi publicat în Monitorul 

oficial din 27.07.2012 

(http://lex.justice.md/index.php?action=

view&view=doc&lang=1&id=344151) 

 

Legea pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură 

civilă a fost adoptată de Parlament la 5 

iulie 2012.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151


1.2.3(2) 

Elaborarea 

proiectului de   

modificare a 

Codului 

contravenţional   

nr.  218-XVI din  

24 octombrie  

2008 

1. Grup de 

lucru creat  

 

2. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. III 

2012  

Proiectul de lege a fost elaborat, fiind 

remis spre coordonare organelor 

interesate prin scrisoarea nr. 03/5219 

din 8 iulie 2010.  

 

Din cauza unui număr mare de 

modificări survenite ca rezultat al 

propunerilor şi obiecţiilor formulate, 

proiectul se definitivează şi urmează a fi 

remis spre avizare, în mod repetat, 

tuturor instituţiilor interesate. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

------------ ----------- ------------------- 

1.2.3(4) 

Elaborarea 

standardelor 

privind  durata 

actelor 

procesuale în 

cursul 

examinării 

cauzei şi 

elaborarea 

metodologiei de 

control  al  

aplicării 

acestora 

1. Standarde 

şi 

metodologie 

elaborate 

2. Hotărîrea 

plenului 

Curţii 

Supreme de 

Justiţie 

referitoare 

la durata 

actelor 

procesuale 

în cursul 

Anul  

2012 

Proces de studiere a practicii europene. 

 

Acţiune 

realizată  

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa legislaţiei 

relevante. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

lucrărilor după 

publicarea 

legilor relevante. 

 



examinării 

cauzei, 

adoptată 

3. Numărul 

de controale 

efectuate de 

inspecţia 

judiciară 

4. Numărul 

de rapoarte 

întocmite 

1.2.3(5) 

Elaborarea 

planului de 

instruire a 

judecătorilor 

privind 

gestionarea 

dosarelor şi 

regulile de 

amînare a 

examinării 

cauzelor  

Plan de 

instruire 

elaborat 

Anul 

2012  

Proces de studiere a practicii europene. Acțiune 

realizată 

parțial 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Dificultăți: 

lipsa legislaţiei 

relevante. 

Propuneri: 

urgentarea 

lucrărilor după 

promulgarea 

legilor relevante. 

1.2.4(3) Studiu 

efectuat şi 

Anul ------------------- Acţiune 

nerealizat

------------ ----------- ------------------- 



Efectuarea 

studiului privind 

oportunitatea 

creării unui 

portal 

informațional 

unic al tuturor 

instanţelor 

judecătoreşti în 

vederea 

optimizării 

paginilor web 

ale acestora 

recomandări 

formulate 

2012 ă 

1.2.5(1) 

Elaborarea 

proiectelor  

de modificare a  

Codului de 

procedură 

penală  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003 

şi a Codului de 

procedură civilă  

nr. 225-XV din 

Proiecte de 

lege 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. II 

2012  

Proiectul de Lege pentru modificarea 

Codului de procedură penală a fost 

elaborat şi  remis Guvernului spre 

examinare  în noiembrie 2011. 

Ulterior, acesta a fost adoptat de 

Parlament  prin Legea nr. 66 din 5 

aprilie 2012. 

 

Proiectul Codului de procedură civilă a 

fost elaborat şi remis Guvernului spre 

examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 

din 8 noiembrie 2011. Acesta a fost 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



30 mai 2003 în 

partea ce ţine de 

competenţele 

instanţelor 

judecătoreşti 

adoptat de Parlament la data de 5 iulie 

curent.  

1.2.6(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu 

privire la 

statutul 

judecătorului, în 

vederea 

includerii 

judecătorului de 

instrucţie   în 

corpul 

judecătoresc 

comun în 

calitate de 

judecător 

specializat în 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Analiza 

legislației 

efectuată şi 

recomandări

le formulate  

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



materia 

respectivă 

în lectura a doua. 

1.2.6(2) 

Evaluarea 

performanţelor 

judecătorilor de 

instrucţie 

Evaluarea 

performanţe

lor realizată 

Trim. II 

- III 

2012 

Proces demarat, elaborarea criteriilor de 

evaluare. 

 

Acţiune 

realizată  

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa mijloacelor 

financiare. 

 

Propuneri: 

necesitatea 

acoperiii 

financiare a 

lucrărilor. 

 

1.2.6(4) 

Elaborarea 

regulamentului 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

privind 

procedura şi 

condiţiile de 

numire a 

judecătorilor de 

instrucţie 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Trim. II 

-III 

2012 

Studierea practicii internaţionale. Acţiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa 

modificărilor 

în legislaţie.  

Propuneri: 

urgentarea 

lucrărilor după 

publicarea legii. 

1.3.1(1) 

Elaborarea unui 

nou concept de 

instruire 

1. Concept 

elaborat 

2. Numărul  

personalului 

Trim. I-

II 2012  

Prin scrisorile nr.218-INJ – 224-INJ din 

30.05.2012 INJ a solicitat instituțiilor 

responsabile desemnarea a cîte un 

reprezentant în grupul de lucru pentru 

Acțiune 

realizată  

parțial 

INJ Dificultăți: 

1. 

Neparticiparea 

reprezentanțilo

------------------- 



continuă a 

judecătorilor, 

procurorilor şi a 

altor 

reprezentanți ai 

sectorului 

justiţiei 

necesar 

pentru 

realizarea 

noului 

concept, 

determinat 

elaborarea unui nou concept de instruire 

continuă. 

 

La 18.06.2012 a avut loc prima ședință 

a grupului de lucru în cadrul căreia au 

fost fixate obiectivele și repartizate 

sarcinile de lucru. 

 

Totodată, se duc negocieri cu Programul 

ROLISP în vederea acordării asistenței 

la elaborarea conceptului. 

 

Instituții responsabile: 

Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Consiliul 

Superior al Procurorilor, Procuratura 

Generală, Uniunea Avocaţilor, Uniunea 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti, 

Consiliul de Mediere, Ministerul 

Justiţiei 

r instituțiilor 

responsabile la 

elaborarea 

noului concept. 

 

2. 

Remunerarea 

personalului 

care va 

participa la 

realizarea 

conceptului, 

inclusiv a 

judecătorilor, 

procurorilor 

etc. 

1.3.2(4) 

Revizuirea 

Planul de 

învățămînt 

și 

Anul 

2012  

În luna mai a fost convocată ședința de 

lucru cu formatorii în vederea fixării 

obiectivelor și sarcinilor pentru 

Acţiune  

realizată 

INJ --------------- ------------------- 



planului de 

învăţămînt 

pentru formarea 

iniţială și a 

programelor 

existente şi 

elaborarea 

programelor 

pentru 

disciplinele noi  

programele 

elaborate şi 

aprobate de 

Consiliul 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

revizuirea/elaborarea curriculelor. 

 

În perioada mai-iunie a fost elaborat 

proiectul Planului de învățămînt. 

 

Prin scrisorile nr.269-INJ – 272-INJ din 

28.06.2012 proiectul Planului de 

învățămînt a fost expediat spre avizare 

către MJ, CSP, CSM și CSJ. 

 

La sfîrșitul lunii august se preconizează 

aprobarea Planului de învățămînt, iar 

pînă la sfîrșitul lunii septembrie și a 

curriculelor. 

 

Totodată, se duc negocieri cu Programul 

ROLISP în vederea acordării asistenței 

la elaborarea unui nou model de 

curriculum, precum și în vederea 

finanțării formatorilor implicați în 

elaborarea curriculelor. 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

 

 1.3.2(5)  1. Anul La 21.02.2012 prin Hotărîrea Acțiune INJ Riscuri:  ------------------- 



 Revizuirea     

modalităţii de 

selectare a 

cadrelor didactice 

și a componenţei 

Consiliului 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei; 

revizuirea 

sistemului de 

administrare a 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

Modalităţi 

de selectare 

a cadrelor 

didactice 

elaborate 

2. Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

3. 

Componenţ

a 

Consiliului 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei, 

stabilită 

4. Noul 

sistem de 

administrare 

elaborat şi 

2012  Consiliului INJ nr.3/2 a fost modificat 

Regulamentul cu privire la organizarea 

concursului privind suplinirea posturilor 

didactice și remunerarea muncii din 

06.06.2007, fiind expus într-o nouă 

redacție capitolul I „Organizarea 

concursului”. 

 

Proiectul de modificare a cadrului 

normativ se definitivează și va fi 

înaintat instituțiilor responsabile pentru 

avizare. 

 

Instituții responsabile: 

Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Procuratura 

Generală, Ministerul Justiţiei 

realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

 

1. Nealocarea 

resurselor 

financiare 

pentru 

implementarea 

modificărilor 

legislative. 

 

2. Refuzul 

organelor de 

resort de 

majorare a 

personalului 

administrativ. 



aplicat 

1.3.2(6) 

Elaborarea unor 

metode moderne 

de instruire 

Metodele 

elaborate şi 

aplicate 

Anul 

2012  

Cu sprijinul Fundației IRZ, în perioada 

17-18 octombrie 2011, a fost desfășurat 

un seminar de școlarizare a 

administratorilor și formatorilor în 

sistemul de instruire la distanță pentru 

platforma INJ. 

 

La 15 mai, cu sprijinul Fundației IRZ, a 

avut loc seminarul de formare a 32 de 

formatori în domeniul „Tehnici 

moderne de instruire în cadrul INJ” – 

Etapa I. În luna septembrie va avea loc 

etapa a II-a. 

 

La moment, se duc negocieri cu 

Programul ROLISP în vederea acordării 

asistenței la elaborarea unor metode 

moderne de instruire. 

Ațiune 

realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

 

INJ Dificultăți: 

lipsa cadrului 

legislativ de 

remunerare a 

formatorilor de 

instruire la 

distanță. 

------------------- 

1.3.3(1) 

Efectuarea unui 

studiu şi 

formularea de 

recomandări 

Studiul 

efectuat şi 

recomandări

le formulate 

Anul 

2012  

Demarat procesul de studiere a practicii 

europene; demarat procesul de elaborare 

a concepţiei de realizare a studiului. 

 

Acţiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa mijloacelor 

financiare. 

Propuneri: 

necesitatea 

acoperirii 

financiare a 



privind 

necesitatea 

specializării 

judecătorilor pe 

cauze specifice 

 lucrărilor. 

 

1.3.3(5) 

Efectuarea 

studiului privind 

oportunitatea 

creării 

sistemului de 

instanţe 

administrative 

Studiu 

efectuat  şi 

recomandări 

formulate 

Trim. II 

-III 

2012 

Demarat procesul de elaborare a unui 

proiect de finanţare de către donatori. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

----------- Dificultăți: 

lipsa mijloacelor 

financiare. 

 

Propuneri: 

necesitatea 

contribuţiei 

financiare de 

către Guvern. 

1.3.4(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 152-XVI din 

8 iunie 2006 

privind Institutul 

Naţional al 

Justiţiei și a 

1. Grup de 

 lucru creat 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandări

le formulate 

 

3. Proiect 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



Legii nr. 544-

XIII din  

20 iulie1995 cu 

privire la 

statutul 

judecătorului, în 

vederea 

unificării 

sistemului de 

accedere la 

profesia de 

judecător 

de lege 

elaborat   

şi remis 

spre 

examinare  

Guvernului  

Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 

privind Institutul Naţional al Justiţiei 

(Art. VI din proiect) şi Legea nr. 544-

XIII din 20 iulie1995 cu privire la 

statutul judecătorului (Art. II din proiect 

). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.3.4(2) 

Crearea comisiei 

unice de 

examinare a 

absolvenţilor 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei şi a 

persoanelor cu 

vechime în 

muncă 

Comisia 

unică creată 

Trim. I-

II 2012 

 

------------------- 

 

Instituții responsabile: 

Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Ministerul 

Justiţiei, Procuratura Generală 

Acțiune 

nerealizat

ă 

INJ Dificultăți: 

lipsa cadrului 

legislativ, care 

ar reglementa 

crearea unei 

asemenea 

comisii. 

Propuneri: 

modificarea 

cadrului 

legislativ. 

1.3.5(1) 1. Grup de  Trim. 

IV 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

Acţiune ------------ ----------- ------------------- 



Elaborarea 

proiectului de   

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu 

privire la 

statutul 

judecătorului, şi 

a proiectului de 

lege privind 

selectarea, 

avansarea în 

carieră şi 

evaluarea 

performanţei 

judecătorilor 

lucru creat 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandări

le formulate 

 

3. Proiecte 

de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

2011 care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

 

Totodată, a fost elaborat proiectul de 

Lege  privind selectarea, cariera şi 

evaluarea judecătorilor, care prevede 

inclusiv abrogarea Legii nr. 949-XIII 

realizată 



din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul 

de calificare şi atestarea judecătorilor. 

 

Proiectul a fost remis pre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.3.5(2) 

Elaborarea 

actelor 

normative ale 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

necesare pentru 

evaluarea 

performanţei 

judecătorilor 

Acte 

normative 

elaborate şi 

aprobate 

Trim. I-

II 2012 

Studierea practicii europene. 

 

Acţiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa legislaţiei 

relevante. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

lucrărilor după 

publicarea 

legilor 

respective. 

 

1.3.5(3) 

Crearea 

Colegiului de 

evaluare a 

performanţei 

Numărul de 

membri ai 

Colegiului 

aleşi/numiţi 

Anul 

2012  

Studierea practicii europene în 

domeniu. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

------------ Dificultăți: 

lipsa legislaţiei 

relevante. 

 

Propuneri: 

urgentarea 

lucrărilor după 

publicarea 

legilor 



judecătorilor respective. 

1.3.6(1) 

Elaborarea 

metodologiei de 

măsurare a 

performanţei 

sistemului 

judecătoresc 

prin sondajele 

de opinie în 

rîndul 

justiţiabililor 

(feedback) 

1.Metodolo

gie 

elaborată 

2. 

Recoman-

dări 

formulate 

Trim. I 

- III 

2012 

------------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

------------ ----------- ------------------- 

1.3.7(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 947-XIII 

din19 iulie 

1996 cu privire 

la 

1. Grup de 

lucru creat 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandări

le formulate 

 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ 

care reglementează modul de organizare 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

vederea 

modificării 

rolului şi 

atribuţiilor 

inspecţiei 

judiciare 

3. Proiect 

de lege 

elaborat  

şi remis 

spre 

examinare 

Guvernului  

Legea nr. 947-XIII din19 iulie 1996 cu 

privire la  

Consiliul Superior al Magistraturii (Art. 

IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.3.7(2) 

Modificarea 

regulamentelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, 

care 

reglementează 

activitatea 

inspecţiei 

judiciare 

Proiectele 

de 

modificare 

a 

regulamente

lor, 

elaborate şi 

aprobate 

Trim. II 

- III 

2012 

--------------- Acţiune 

nerealizat

ă 

----------------

---- 

Dificultăți: 

Legea privind  

instituirea 

funcţiilor de 

administratori  

ai instanţelor 

judecătoreşti a 

fost adoptată 

de Parlament 

la 5 iulie 

current.   

Abia după 

publicarea 

Legii în 

------------------ 



Monitorul 

Oficial va 

apărea temeiul 

legal pentru 

elaborarea şi 

aprobarea 

acestui 

regulament.  

1.3.8(1) 

Efectuarea unui 

studiu privind 

spectrul de 

abateri 

disciplinare şi 

procedura 

disciplinară în 

vederea ajustării 

acestora la 

realităţile din 

sistem şi la 

standardele 

europene 

Studiul 

efectuat şi 

recomandări

le formulate 

Trim. I-

II 2012 

La data de 16 mai 2012 a fost contractat 

un consultant care va urmează să 

prezinte la sfîrșitul lunii august studiul 

respectiv. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

PNUD ----------- Propuneri: 

Extinderea 

termenului pînă 

trim. IV. 

1.3.9 

Elaborarea 

proiectului de  

1. Grup de 

lucru creat 

 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ, 

care reglementează modul de organizare 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu 

privire la 

statutul 

judecătorului și 

a Legii nr. 947-

XIII din 19 iulie 

1996 cu privire 

la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

vederea 

reformării 

instituţiei 

imunităţii 

judecătorilor 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandări

le formulate 

 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis  

spre 

examinare 

Guvernului 

2012 şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect) şi Legea nr. 947-XIII din19 

iulie 1996 cu privire la  

Consiliul Superior al Magistraturii (Art. 

IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis pre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 

1.3.10(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

1. Grup de 

lucru creat 

Trim. 

IV 

2011 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ 

care reglementează modul de organizare 

Acţiune 

realizată 

------------ ----------- ------------------- 



modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv  a Legii 

nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995 

privind 

organizarea 

judecătorească, 

în vederea 

introducerii 

funcţiei de 

asistent  judiciar 

şi modificării 

statutului şi 

atribuţiilor 

grefierului 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandări

le formulate 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis  

spre 

examinare 

Guvernului 

4. Funcţia 

de asistent 

judiciar  

introdusă în 

organigram

a instanţelor 

judecătoreşt

i 

5. 

Atribuţiile 

grefierului 

revizuite, 

fişa postului 

completată 

şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor 

state în domeniu, precum şi problemele 

existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc 

şi a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în 

Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească (Art. 

I din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament 

în lectura a doua. 



şi 

modificată 

6. Fişa 

postului 

pentru 

asistenţii 

judiciari 

elaborată 

1.3.10(3) 

Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea 

iniţială şi a 

planului de 

învățămînt 

pentru instruirea 

continuă a  

asistenţilor  

judiciari 

Curriculă şi 

planul de 

învățămînt 

elaborate şi 

aprobate 

Trim. I-

II 2012 

În proiectul Planului de studiu pentru 

instruirea continuă în anul 2013 este 

prevăzută instruirea a 460 de asistenți 

judiciari în domeniul întocmirii actelor 

procedurale în materie civilă și penală, 

precum și instruirea acestora în 

domeniul utilizării PIGD-3. 

 

Planul de studiu pentru instruirea 

continuă este modificat și este prevăzută 

instruirea asistenților judiciari odată cu 

numirea lor în funcție la curțile de apel. 

 

Acțiune 

realizată  

parțial 

INJ Dificultăți: 

1. Lipsa 

cadrului 

legislativ; 

2. Lipsa 

unităților 

respective în 

instanțele de 

judecată. 

3. 

Imposibilitatea 

organizării 

seminarelor cu 

durata mai 

mare de o zi. 

4. Lipsa 

Propuneri: 

1. Modificarea 

cadrului 

legislativ. 

2. Instituirea 

unităților 

respective în 

instanțele de 

judecată. 

 

3. Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

 



spațiilor pentru 

studii. 

 

Riscuri: 

1. Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea 

SRSJ. 

4. Închirierea 

spațiilor de 

studii. 

 

5. Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de mai 

multe zile. 

 

 


