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PILONUL I. SISTEMUL JUDECĂTORESC 

 

RAPORT ANUAL 2014 

 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiției  

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării SRSJ 2011-2016 

 

 

  

Notă: Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din 13 februarie 2015  
 

I. ASPECTE GENERALE  

 

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, 

sporirea transparenței și a eficienței sistemului judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în 

total 122 de acțiuni.  

 Până în trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 48 acțiuni, dar este prevăzută perioadă de implementare altor 24 acțiuni, care fie au un caracter 

continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru  acțiunile prevăzute de SRSJ, perioada 2011-2014 este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și 

alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate 

informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, 

dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual 

cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni 

nerealizate – roșu, acțiuni desuete - portocaliu.  
Acțiunile cu astreix (*) au fost votate ca fiind realizate de Grupul de Coordonare și Monitorizare în cadrul ședințelor din anii 2011-2013. 
 

Din cele  96  acțiuni scadente la data de 31 decembrie  2014 – 69 sunt realizate, 17  realizate parțial, 7 nerealizate și 2 acțiuni desuete.  

 

Acțiuni scadente la sfîrșitul trimestrul IV 2014 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate Desuete/Irelevante 

96 70 17 7 2 

100%    73 %  18%    7 %    2% 

 

 

Din 10 acțiuni cu caracter continuu, 9 sunt realizate și o acțiune este nerealizată. 

 

Acțiuni cu caracter continuu  

 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Desuete/Irelevante 

10 9 0  1  0 
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100% 90  % 0% 10% 0% 

 

 

14 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii: 10  acțiuni sunt realizate pentru perioada de raportare, 1 acțiune este 

realizată parțial pentru perioada de raportare, 2 acțiuni nu au fost realizate pentru perioada de raportare, iar o acțiune a fost declarată ca fiind desuetă. 

 

Acțiuni cu caracter care au  

un termen mai mare 

 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Desuete/Irelevante 

14 10  1  2 1 

100% 72% 7 %  14 % 7% 

 

 

A. acțiuni nerealizate (scadente): 

 

1. Act. 1.1.2 punct. 2  Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 

2003 şi a altor acte legislative 

2. Acț. 1.1.9 punct 4- Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituţie 

3. Acț. 1.2.2 punct 7- Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi 

înregistrările audio/video 

4. Act. 1.2.3. punct. 4 Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

5. Act. 1.3.1. punct. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate cu modificările legislației 

6. Acț. 1.3.1 punct 6- Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei 

7. Act. 1.3.1. punct. 8 Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea iniţială  şi continuă 

 

B. Acțiuni realizate parțial (scadente): 

 

1. Act. 1.1.1 punct 1- Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 

instanţelor, optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile 

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

în scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile 

3. Act. 1.1.2 punct 1Efectuarea unui  studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor 

de aplicare a acestora 

4. Act. 1.1.4 punct 2 - Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte 

normative relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc 

5. Act. 1.1.6. punct  5 - Efectuarea studiului privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în 

considerare standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu 
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6. Acț. 1.1.6 punct 6- Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii 

Supreme de Justiţie 

7. Act. 1.1.9 punct 3 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de 

autoadministrare a sistemului judecătoresc. A componenței și competențelor acestuia 

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

9. Acț.1.1.11 punct 2- Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei 

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

11. Act.1.1.11. punct 4- Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului 

prezumţiei de nevinovăţie 

12. Acț. 1.2.2. punct 4 - Îmbunătăţirea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor pentru:  

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

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

c) crearea altor programe de asigurare a transparenţei 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 

 

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

14. Acț. 1.3.2 punct 2 - Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al Justiţiei şi beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire 

şi a organizării seminarelor de instruire 

15. Act. 1.3.2 punct 3 - Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale 

privind numărul orelor de instruire continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiţiei, numărul temelor studiate, precum 

şi alte date ce ţin de activitatea de instruire 

16. Act. 1.3.2. punct 5 - Revizuirea modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de 

administrare a Institutului Naţional al Justiţiei 

17. Act. 1.3.3. punct 2 - Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze specifice în muncă 

 

C. Acțiuni desuete: 

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

2. Act. 1.2.4. punct. 3 -  Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informațional unic al tuturor instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării 

paginilor web ale acestora 
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II. ASPECTE SPECIFICE 
 

 ACȚIUNI SCADENTE  

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

 

 

 

Numărul  

domeniului de 

intervenție, numărul 

și denumirea 

acțiunii, conform 

Planului de acțiuni 

Indicatori 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizare 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

 

 

Măsurile Întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

cheltuieli 

reale 

(efective) / mii 

lei; asistența 

recepționată 

În vederea 

realizării 

acțiunii 

 

Dificultăți, 

riscuri, 

concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

 

Direcția strategică 1.1. Asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc  

 

Acț. 1.1.1 punct. 1  

Efectuarea studiului 

de oportunitate 

privind optimizarea 

hărții dislocării 

instanțelor 

judecătorești în 

scopul consolidării 

capacităților 

instituționale ale 

instanțelor, 

optimizarea 

numărului de 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I-IV 2012 
Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Studiul a fost realizat de către CRJM și 

prezentat public pe 12 februarie 2014. 

 

Studiul efectuat în 2014 necesită o 

detaliere sub aspectul costurilor ce țin de 

optimizarea instanțelor judecătorești. 

Drept urmare, efectuarea studiului va fi 

prelungită pentru anul 2015.  

 

Ținând cont de faptul că, acţiunea dată 

este şi o condiţionalitate prevăzută în 

Matricea de Politici reiterăm că, cu 

suportul financiar al Ambasadei SUA în 

Realizată 

Parțial 

 

 

 

- CRJM, 

Ambasada 

SUA, USAID  

 

Dificultăți: 

Studiul nu 

conține evaluarea 

costurilor 

optimizării 

instanțelor. 

 

 

Propuneri: 

Continuarea 

studiului 

(aspectul 

financiar) în 

 

http://crjm.org/ap

p/webroot/uploade

d/2014%20Studiu

%20Optimiz%20

HartaJud%20MD

_ro.pdf 

http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/2014%20Studiu%20Optimiz%20HartaJud%20MD_ro.pdf


5 

 
judecători și 

asigurarea utilizării 

cît mai eficiente a 

resurselor disponibile 

R.M. va fi contractat un expert de către 

USAID ROLISP care va efectua o 

detaliere sub aspectul costurilor ce ține de 

optimizarea instanțelor judecătorești. 

Ministerul Justiției planifică ca studiul să 

fie elaborat până la finele lunii mai 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.  

Acț. 1.1.1 punct.2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

nr.514-XIII din 06 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV 2013 
Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin Legea nr. 29 din 6 martie 2012 

pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative a fost lichidată Curtea de 

Apel Economică, iar Judecătoria 

economică a fost reorganizată în 

Realizată 

Parțial 

 Dificultăți: 

Proiectul 

urmează a lua în 

 Legea nr. 29 din 

6 martie 2012 

pentru 

modificarea și 

completarea unor 
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iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

în scopul consolidării 

capacităților 

instituționale ale 

instanțelor, 

optimizării numărului 

de judecători și 

asigurării utilizării cît 

mai eficiente a 

resurselor disponibile 

 

Judecătoria comercială de circumscripție. 

 

În anul 2014, Ministerul Justiției a 

elaborat și promovat proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative, care vizează lichidarea 

Curții de Apel Bender. La 4 iunie 2014 

proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului. Prin Hotărârea Guvernului 

nr. 618 din 21 iulie 2014, Guvernul și-a 

angajat răspunderea asupra acestui 

proiect de lege. Hotărârea Guvernului nr. 

618 a fost publicată la 21.07.2014. 

Proiectul a fost adoptat de către 

Parlament prin Legea nr. 177 din 

25.07.2014 

 

Referitor la optimizarea altor instanțe de 

judecată, menționăm că, în cadrul 

ședinței din 21 mai 2014 a Grupului de 

lucru pentru monitorizarea implementării 

Pilonului I din SRSJ, autorii Studiului 

privind optimizarea hărții instanțelor 

judecătorești din RM au remarcat faptul 

că, studiul efectuat anterior necesită o 

detaliere sub aspectul costurilor ce țin de 

optimizarea instanțelor judecătorești.  

 

Dat fiind complexitatea și impactul 

deciziei care urmează a fi luată în vedere 

la efectuarea unei optimizări a 

instanțelor judecătorești, pentru 

realizarea acestei acțiuni Ministerul 

Justiției a elaborat și promovează, 

proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, unul 

din scopurile căruia constă în crearea 

unui mecanism care ar sta la baza 

oricărei optimizări, drept urmare a 

reglementării criteriilor care trebuie 

luate în considerație de fiecare dată, cînd 

se pune în discuție crearea, 

considerație 

detaliile cu 

privire la costuri 

care vor fi 

stabilite în 

studiul indicat la 

act. 1.1.1 punct 

acte legislative 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

2444 

 Hotărârea 

Guvernului nr. 

618 din 

21.07.2014 

privind angajarea 

răspunderii 

asupra proiectului 

de lege pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

http://lex.justice.

md/index.php?act

ion=view&view=

doc&lang=1&id=

353917 

Legea nr. 177 din 

25.07.2014 

http://lex.justice.

md/index.php?act

ion=view&view=

doc&lang=1&id=

354312 

 

Scrisoarea nr. 

03/12274  din 30 

decembrie 2014. 

Versiunea 

proiectului Legii 

pentru 

modificarea și 

completarea unor 

acte legislative, 

care a fost remisă 

spre avizare poate 

fi vizualizată la 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
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reorganizarea sau lichidarea unei 

instanțe judecătorești.   

De asemenea, în contextul reglementării 

mecanismului de optimizare a 

instanțelor judecătorești, proiectul 

reglementează un principiu important, 

de care trebuie să se țină cont în acest 

proces: ”O instanţă judecătorească nu 

poate fi reorganizată sau activitatea 

acesteia nu poate înceta, dacă 

competenţele sale jurisdicţionale nu au 

fost transferate în competenţa altei 

instanţe judecătoreşti.” Această 

prevedere va constitui o garanție a 

independenței instanțelor, creând 

stabilitate și limitând deciziile pripite și 

arbitrare de reorganizare sau lichidare a 

unei instanțe judecătorești. 

Proiect de Lege a fost remis spre avizare 

prin scrisoarea nr. 03/11425 din 28 

noiembrie 2014 și spre expertizare 

Centrului Național Anticorupție prin 

scrisoarea nr. 03/12274  din 30 decembrie 

2014. 

linkul:  

http://justice.gov.

md/pageview.php

?l=ro&idc=192 

(proiectul cu nr. 

173 

 

Acț. 1.1.2 punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu al legislației în 

vigoare care 

reglementează 

cuantumul și modul 

de calculare a 

cheltuielilor de 

judecată, precum și al 

practicilor de 

aplicare a acestora 

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I-II 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

 

Prin scrisoarea nr. 03/7371 din 

07.09.2012 Ministerul Justiției a solicitat 

Ministerului Finanțelor și Consiliului 

Superior al Magistraturii prezentarea 

propunerilor pentru elaborarea studiului. 

Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 

19-08/5057 din 20.09.12 a  comunicat 

lipsa de obiecții și propuneri la studiul în 

cauză, iar Consiliul Superior al 

Magistraturii nu a răspuns la scrisoare. 

Studiul a fost elaborat de Ministerul 

Justiției şi la etapa actuală studiul este 

finalizat în proporție 90%. Pe parcursul 

anului 2014 nu au fost identificați experți 

pentru realizarea acestui studiu. Drept 

urmare, acțiunea a fost inclusă în lista 

Realizată 

Parțial 

 

 Dificultăți: 

Lipsa unui 

expert care să 

definitiveze 

studiul. 

Propuneri:  

- în lipsa 

identificării unui 

expert, va fi 

antrenată Curtea 

Supremă de 

Justiție  în 

elaborarea 

studiului 

- formarea unui 

grup de lucru 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/studii/studii_srsj

/1.1.2._p.1_STUD

IU_PRIVIND_CA

LCULAREA_CH

ELTUIELILOR_

DE_JUDECATA.

pdf 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/1.1.2._p.1_STUDIU_PRIVIND_CALCULAREA_CHELTUIELILOR_DE_JUDECATA.pdf
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acțiunilor prioritare pentru asistență 

externă pentru anul  2015. 

 

 

pentru 

elaborarea 

studiului în care 

să fie desemnați 

reprezentanți ai 

DAJ, CSM,CSJ.  

- Ministerul 

Justiției 

a convenit 

asupra 

necesităţii 

transmiterii 

acestui studiu 

partenerilor de 

dezvoltare. În 

asemenea 

condiţii, se 

consideră 

oportună 

prelungirea 

termenului de 

realizare a 

acestui studiu. 

 

Act. 1.1.2 punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

taxei de stat nr. 1216-

XII din  3 decembrie 

1992,  a Codului de 

procedură civilă nr. 

225-XV din 30 mai 

2003 și a altor acte 

legislative 

 

 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III-IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

La data de 7 septembrie 2012 prin 

scrisoarea nr. 03/7371, Ministerul 

Justiției a solicitat prezentarea 

propunerilor și recomandărilor 

instituțiilor co-executoare ale acțiunii 

respective. 

Acţiunea este conexă cu acţiunea 

1.1.2.p.1 şi dat fiind faptul că, nu există 

un Studiu finalizat, proiectul de lege nu a 

fost iniţiat. 

Nerealizată 

 

- Dificultăți: 

Acțiunea 1.1.2 

p.2 este conexă 

acțiunii 1.1.2 

p.1.  

 

 

Act. 1.1.3 punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative, 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  

IV 2011- 

I 2012 

Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii  

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 

Realizată 

* 

 

 

- - Legea nr. 153  din 

data de 

05.07.2012 

Monitorul Oficial 

nr. 185 din data de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care include şi 

modificări în Legea nr.514-XIII din 6 

iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, în vederea consolidării 

structurilor şi sistemelor de interacţiune 

cu publicul. 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 iulie 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Astfel, cu referire la transparenţa 

activităţii instanţei judecătoreşti, Legea 

nr. 153  din data de 05.07.2012, prevede: 

 desemnarea unui angajat al 

secretariatului responsabil de relaţiile cu 

publicul; 

 dreptul oricărei persoane să 

solicite şi să primească informaţii 

referitoare la activitatea instanţei 

judecătoreşti sau la o anumită cauză; 

 plasarea pe pagina web a 

instanţei judecătoreşti a listei cauzelor 

fixate pentru judecare, precum şi pe un 

panou public, cu cel puţin 3 zile înainte 

de data şedinţei de judecată, indicîndu-se 

detalii referitoare la cauză, precum şi alte 

date referitoare la publicitatea şedinţei de 

judecată.” 

 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616  

Acț. 1.1.3 punct. 3  

Monitorizarea 

paginilor web  ale 

instanțelor  

judecătorești 

1. Mecanism 

de 

monitorizare 

instituit (cu 

suportul 

organizațiilor 

neguvernament

ale) 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

Trimestrul  

I 2012   - 

IV 2013  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerul 

Justiției 

Raportul de evaluare a instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova, 

elaborat în cadrul Programului USAID de 

Consolidare a Instituțiilor Statului de 

Drept a inclus și rezultatele monitorizării 

paginilor web ale instanțelor 

judecătorești, însoțite de recomandări 

pentru îmbunătățirea acestora.  

În luna februarie 2013 a fost elaborat un 

raport separat despre starea  paginilor 

Realizată 

 

Asistență 

tehnică 

USAID 

ROLISP  

 

. 

 

Concluzii: la 30 

aprilie 2014 a 

fost lansat 

portalul unic al 

instanțelor 

judecătorești 

www.instante.m

Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești, 

lansat în 

septembrie 2012, 

Împreună cu 

ROLISP (USAID) 

http://crjm.org/file

s/reports/Raportul

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://www.instante.md/
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf


10 

 
Întocmite și 

distribuite 

 

web și aspectele care urmează a fi 

Îmbunătățite. 

2014: 

Pe parcursul anului 2014, de către CSM a 

fost elaborat un raport privind 

monitorizarea paginilor web a instanțelor 

judecătorești. 

”Raport de monitorizarea a paginilor web 

ale instanțelor judecătorești din Republica 

Moldova”. 

d 

 

_de_evaluare_a_i

nstantelor_judecat

oresti_din_RM_2

012.pdf 

 

 

2014: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/Strategii%20si%

20planuri/Raportu

l_de_Monitorizare

_a_Paginilor_Web

_2014.pdf 

 

 

Acț. 1.1.4 punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu privind 

practica finanţării 

sistemului 

judecătoresc din 

ultimii ani, luând în 

considerare practicile 

internaţionale în 

domeniul finanţării 

sistemului 

judecătoresc 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

II-IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul Justiţiei a solicitat suportul 

USAID ROLISP în elaborarea studiului 

în cauză. USAID ROLISP a contractat un 

expert din România, care a elaborat 

studiul. Studiul a fost expediat în august 

2013, către MJ, DAJ și CSM.  

 

Realizată 

* 

 

USAID/ 

ROLISP  

- 1. Studiu privind 

practica finanţării 

sistemului 

judecătoresc din 

ultimii ani, luând 

în considerare 

practicile 

internaţionale în 

domeniul 

finanţării 

sistemului 

judecătoresc, 

august 2013. 

Studiul poat efi 

vizualizat la 

linkul: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/reforma_sectoru

l_justitiei/pilonstu

diu1/Studiu_privi

nd_practica_finant

arii_sistemului_ju

decatoresc_din_ul

timii_ani_-

ROLISP_2012.pd

http://www.instante.md/
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/Raportul_de_Monitorizare_a_Paginilor_Web_2014.pdf
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f 

 2.Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești, 

lansat în 

septembrie 2012, 

împreună cu 

ROLISP 

(USAID). 

Raportul poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/reforma_sectoru

l_justitiei/pilonstu

diu1/Raportul_de_

evaluare_a_instant

elor_judecatoresti

_din_RM_-

_USAID-

_2012.pdf   
Act. 1.1.4 punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

nr.514-XIII din iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească, 

precum și a altor 

proiecte de acte 

normative relevante 

în scopul creării unui 

mecanism adecvat, 

consecvent și durabil 

de finanțare a 

sistemului 

judecătoresc 

1. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 2. 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborate 

 

Trimestrul 

I-II 2013 
Ministerul 

Justiției, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiție, 

instanțele 

judecătorești 

La 4 martie 2013, prin scrisoarea nr. 

07/1890, Ministerul Justiției a solicitat 

instituțiilor responsabile de realizarea 

acestei acțiuni prezentarea propunerilor și 

sugestiilor. 

La data de 12.12.2013, Rule of Law 

Institutional Strenghtening Program 

(ROLISP) a remis Ministerului Justiției 

versiunea finală a Studiului privind 

practica finanțării sistemului 

judecătoresc În ultimii ani, luÎnd În 

considerare practicile internaționale, 

care este necesar pentru elaborarea 

proiectului de lege. 

În vederea examinării studiului menționat 

supra, precum și pentru elaborarea unor 

recomandări concrete, prin Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 23 din 16.01.2014 

a fost creat grupul de lucru pentru 

Realizată 

Parțial 

  Studiul privind 

practica finanţării 

sistemului 

judecătoresc în 

ultimii ani, luînd 

în considerare 

practicile 

internaţionale 

Poate fi vizualizat 

la linkul: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/reforma_sectoru

l_justitiei/pilonstu

diu1/Studiu_privi

nd_practica_finant

arii_sistemului_ju

decatoresc_din_ul

timii_ani_-

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
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identificarea unui mecanism optim de 

finanțare a sistemului judecătoresc. 

Grupul de lucru s-a întrunit în cîteva 

ședințe, în cadrul cărora a fost analizat 

Studiul privind practica finanțării 

sistemului judecătoresc (31.01.2014, 

14.02.2014). 

Drept urmare, prin scrisoarea nr. 30/7678 

din 04.04.2014, Ministerul Justiției a adus 

la cunoștință instanțelor judecătorești 

propunerile grupului de lucru și a 

solicitat, după caz, prezentarea 

propunerilor suplimentare. 

În baza tuturor propunerilor care au fost 

recepționate, a fost definitivat  proiectul 

de lege. 

Acest proiect propune stabilirea unui 

cuantum procentual minim pentru 

mijloacele financiare destinate instanțelor 

judecătorești în raport cu cheltuielile 

bugetului de stat anual aprobat de 

Parlament, în mărime de cel puțin 1%. De 

asemenea, proiectul propune de a 

reglementa competența CSM de a aproba 

Metodologia planificării bugetului 

instanțelor judecătorești. Totodată, pentru 

a eficientiza dialogul între autorități În 

procesul de elaborare și aprobare a 

bugetului pentru instanțele judecătorești, 

prin intermediul prezentului proiect se 

propune reglementarea expresă a 

obligativității consultării opiniei CSM în 

procesul examinării și aprobării Legii 

bugetului de stat în partea ce ține de 

alocarea mijloacelor financiare 

instanțelor judecătorești.  

Prin scrisoarea nr. 03/11425 din 28 

noiembrie 2014 proiectul a fost remis 

spre avizare instituțiilor interesate. 

Proiectul a fost remis spre expertizare 

Centrului Național Anticorupție prin 

scrisoarea nr. 03/12274 din 30 decembrie 

ROLISP_2012.pd

f 

 

Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 23 din 

16.01.2014. 

 

Scrisoarea nr. 

30/7678 din 

04.04.2014 

 

Scrisoarea nr. 

03/11425 din 

28.11.2014, prin 

care proiectul a 

fost expediat spre 

avizare.Această 

versiune a 

proiectului poate 

fi vizualizată la 

linkul:  

http://justice.gov.

md/pageview.php

?l=ro&idc=192 

(proiectul cu nr. 

173) 

 

 Scrisoarea nr. 

03/12274 din 30 

decembrie 2014, 

prin care proiectul 

a fost remis la 

CNA 

 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_privind_practica_finantarii_sistemului_judecatoresc_din_ultimii_ani_-ROLISP_2012.pdf
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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2014. Actualmente, proiectul de lege se 

definitivează pentru a fi remis Guvernului 

spre examinare. 

Acț. 1.1.5 punct. 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 de 

administratori ai 

instanțelor 

judecătorești şi 

reexaminării 

funcţiilor de 

preşedinţi ai 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2011- 

I  2012 

Ministerul 

Justiţiei 

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 

lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care include şi 

modificări în Legea nr.514-XIII din 6 

iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, în vederea creării 

funcţiilor de administratori judecătoreşti 

şi 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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Prevederile noii legi prevede ca funcția 

de administrator judecătoresc să fie 

redenumită în ”șef al secretariatului 

instanței judecătorești ” În mod inerent 

aceasta a dus la decongestionarea 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti de 

funcţiile improprii procesului de 

înfăptuire a justiţiei şi a sporirii  

capacităţilor de planificare strategică şi 

bugetară a instanţelor judecătoreşti. 

Astfel, conform datelor de la sfîrşitul 

anului 2013, în sistem sînt antrenaţi 48 

şefi de secretariate. 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 din 

data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616 

Acț. 1.1.5 punct. 2  

Elaborarea 

regulamentului de 

organizare a 

concursului de 

suplinire a funcţiilor 

Regulamentul 

şi alte acte 

normative, 

elaborate şi 

aprobate. 

Trimestrul 

II-III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost întocmită o notă prin care s-a 

informat că, odată cu adoptarea Legii nr. 

153 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative elaborarea de către 

Ministerul Justiţiei a Regulamentului 

privind modul de desfăşurare a 

Realizată 

* 

 

  Recomandări 

metodologice 

cancelaria.gov.md

/download.php?fil

e=cHVibGljL3B1

YmxpY2F0aW9u

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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de administratori ai 

instanţelor 

judecătoreşti şi a 

altor acte normative 

 

concursului public de suplinire a funcţiei 

de Administrator al instanţei 

judecătoreşti, nu este oportună şi lipsită 

de temei şi suport juridic pentru că modul 

de angajarea al acestora a fost decis să fie 

același ca și în cazul funcționarilor 

publici. Administratorii instanțelor 

judecătorești sunt funcționari publici, 

respectiv modul de desfășurare a 

concursului public pentru suplinirea 

funcției date și modul de angajare este 

același ca și la funcționarii publici. 

 

cy84MDAyOTlfb

WRfb2N1cGFyZ

WFfZnB2Y19yLn

BkZg%3D%3D-  

Acț. 1.1.5. punct.4 

Elaborarea curriculei 

pentru formarea 

iniţială şi a planului 

de învățământ pentru 

formarea continuă a 

administratorilor ai 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

 

Curricula şi 

planul de 

învățământ 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

III-IV 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Cu suportul USAID ROLISP  a fost 

creată curricula pentru formare initială şi 

planul de învăţămînt. 

Planul de învăţămînt și curriculum-urile 

pentru instruirea iniţială a șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești au 

fost elaborate de către formatorii INJ și 

aprobate prin Hotărîrile Consiliului INJ 

nr.3/5 și nr.3/7 din 15.03.2013. 

Planul de formare continuă pentru anul 

2013 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 

Planul prevede instruirea șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești în 

domeniile „Relații cu publicul și mass-

media. Întreţinerea paginilor web” și 

„Managementul financiar, raportarea 

financiară, auditul intern şi în achiziţiile 

publice.” 

Realizată 

* 

 

Suport din 

partea 

ROLISP, 

USAID 
 

 

Planul de formare 

continuă este 

publicat pe site-ul 

INJ. 

http://www.inj.md

/node/18 

Acț. 1.1.6. punct.1  

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. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiecte de 

legi elaborate 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru, care  

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 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 din 

data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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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 carieră  

şi evaluarea 

performanţelor 

judecătorilor 

şi remise spre  

examinare 

Guvernului. 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 iulie 

2012 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 din 

19 iulie 1996 cu privire la colegiul de 

calificare şi atestare a judecătorilor. 

Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 

din 7 februarie 2012, iar la data de 5 iulie 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

 

c&lang=1&id=34

4616 

Acț. 1.1.6. punct.2 

Elaborarea 

regulamentelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii  

privind criteriile și 

procedura de 

selectare, promovare 

şi transfer al 

judecătorilor 

 

Regulamente 

elaborate şi 

aprobate. 

Trimestrul 

II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost elaborat Proiectul Regulamentului 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Proiectul a fost elaborat și aprobat prin 

Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 05.03.2013 

Realizată 

* 

Asistență din 

partea 

USAID 

ROLISP  

 Proiect aprobat și 

publicat pe site-ul 

CSM 

http://www.csm.m

d/files/Acte_norm

ative/Reg%20crite

rii%20selectie%2

0APROBAT.pdf 

Acț. 1.1.6. punct.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. 

Trimestrul 

II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii  

 

Membrii sunt aleși de Adunarea Generală 

a Judecătorilor. Concursurile au fost  

anunțate, desfășurate și membrii au fost 

aleși de către CSM. Au fost create 

Colegiul pentru selecție a judecătorilor și 

Colegiul pentru evaluarea performanțelor 

judecătorilor. 

Realizată 

* 

-  Acte privind 

Adunarea 

Generală a 

Judecătorilor din 

23 noiembrie 

2012,  

 

Hotărârile CSM  

nr. 835/40,   

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

40/835-40.pdf 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/835-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/835-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/835-40.pdf
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836 /40 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

40/836-40.pdf 

 

 și 837/40 din 26 

decembrie 2012 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

40/837-40.pdf 

 

Adunarea 

Generală a 

Judecătorilor din  

15.02.2013 

Acț. 1.1.6. punct.4 

Aplicarea noilor 

criterii și proceduri 

de selectare, 

promovare și transfer 

al judecătorilor 

 

Numărul de 

judecători  

selectați, 

promovați și 

transferați 

conform  

noilor criterii și  

proceduri. 

 

 

Trimestrul 

II 2012   - 

IV 2014  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost elaborată și adoptată Legea nr. 154 

din 05.07.2012 privind selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor, 

care conține prevederi detaliate 

referitoare la: 

- procedura de selecție și numire a 

candidaților la funcția de judecător, 

precum și formarea, competențele și 

organizarea activității Colegiului pentru 

selecție (titlul I, cap. 2) – care creează 

baza juridică pentru numirea obiectivă și 

imparțială a judecătorilor; 

- modul de evaluare a performanțelor 

(titlul II) – evaluarea corectă a 

performanțelor stă la baza promovării și 

eliberării din funcție a unui judecător. 

Referitor la modul de numire a 

judecătorilor, menționăm și Legea nr. 153 

din 05.07.2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, care a 

expus într-o redacție nouă, îmbunătățită 

”Articolul 6. Condiţii pentru a candida la 

funcţia de judecător” și ”Articolul 

10. Selectarea şi criteriile de selectare a 

candidaţilor la funcţia de judecător” și 

alte articole referitoare la evaluarea 

Realizată 2014 

Surse alocate: 

134,1 mii lei. 

Surse utilizate: 

33,6 mii lei 

 

Suma de 25,5 

mii lei din 

suma totală au 

fost restribuiți 

la acț. 

1.1.12.p.9 

- Legea nr. 154 din 

05.07.2012 

privind selecția, 

evaluarea 

performanțelor și 

cariera 

judecătorilor 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4722 

Legea nr. 153 din 

05.07.2012 pentru 

modificarea și 

completarea unor 

acte legislative, 

care a expus într-o 

redacție nouă: 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616 

 

Hotărîri CSM: 

http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/836-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/836-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/836-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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performanțelor și cariera judecătorilor, 

din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 

cu privire la statutul judecătorului.  

 

Prin Hot. CSM nr.  211/8 și nr. 212/8 din 

05.03.2013 au fost aprobate 

Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor și Regulamentul cu privire 

la criteriile, indicatorii și procedura de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, 

aplicate în practică de Colegiul de 

selecție și Colegiul de evaluare la 

evaluarea performanțelor judecătorilor și 

selecția judecătorilor și candidaților la 

funcția de judecător. 

Pe parcursul anului 2013 au fost petrecute 

12 ședințe ale Colegiului de selecție, în 

cadrul cărora au fost examinate 45 

materiale în privința unor judecători și 

candidați la funcția de judecător, cu 

adoptarea a 85 de hotărâri. 

 

În 2014 s-au desfășurat 10 ședințe ale 

Colegiului de selecție, in cadrul cărora au 

fost examinate 92 materiale în privința 

unor judecători și candidați la funcția de 

judecător (dintre care 71 materiale în 

privința judecătorilor și 21 materiale în 

privința candidaților la funcția de 

judecător). Din totalul de 21 materiale 

examinate în privința candidaților la 

funcția de judecător 2 candidaturi au fost 

respinse. 

În 2014 au fost transferați - 8 judecători, 

promovați - 12 judecători conform noilor 

criterii și proceduri de selectare. 

http://www.csm.m

d/files/Acte_norm

ative/Reg%20crite

rii%20selectie%2

0APROBAT.pdf 

 

http://csm.md/hot

ariri.html 

 

2014: 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

8/211-8.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

8/212-8.pdf 

 

 

 

Act. 1.1.6. punct. 5 

Efectuarea studiului 

privind termenul 

inițial de numire a 

judecătorilor și 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate. 

Trimestrul 

I-IV 2013  
Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În partea ce ține de termenul inițial de 

numire a judecătorilor – acțiunea este 

realizată. 
În perioada anilor 2009-2013 au fost 

elaborate o serie de studii, care vizează 

Realizată 

Parțial 

 

Dificultăți: 

Lipsește studiul 

ce ține de 

criteriile de 

selectare a 

Recomandările și 

rapoartele pot fi 

accesate la 

următoarele 

linkuri: 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
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criteriile de selectare 

a judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție, 

luînd în considerare 

standardele 

internaționale și cele 

mai bune practici în 

domeniu 

 

nemijlocit subiectul termenului inițial de 

numire a judecătorilor și criteriile de 

selectare a judecătorilor Curții Supreme 

de Justiție. Aceste studii de asemenea, 

conțin o serie de recomandări, inclusiv 

cu caracter legislativ. 

- Recomandările Comitetului pentru 

Drepturile Omului, din cadrul sesiunii 97 

CCPR/C/MDA/CO/9 din 29 octombrie 

2009; 

- Recomandările SOROS ”Reformarea 

sistemului judiciar din Republica 

Moldova:perspective și provocări”, din 

2013. 

Totodată, în anul 2011 Consiliul Europei, 

în cadrul Proiectului Parteneriatul Estic 

„Consolidarea reformei sistemului 

judiciar în statele Parteneriatului Estic”, a 

creat sub-grupul 2.1. privind „Sistemele 

judiciare independente”, care a efectuat 

un studiu al legislației tuturor statelor 

Parteneriatului Estic, în partea ce se 

referă la sistemul judecătoresc și organele 

de autoadministrare a cestuia. Urmare 

activității Grupului de lucru a fost 

elaborat și prezentat în 2012  Raportul de 

evaluare cu genericul „Organele de 

autoadministrare a sistemului 

judecătoresc” Cariera Judecătorilor” 

În partea ce ține de criteriile de selectare 

a judecătorilor Curții Supreme de Justiție 

– parțial realizată.  

Menționăm faptul că în cadrul ședinței 

din 21 mai 2014 a Grupului de lucru 

pentru monitorizarea implementării 

Pilonului I a fost acceptată  includerea 

părții nerealizate a acțiunii în în lista 

acțiunilor prioritare pentru asistență 

externă pentru anul 2015, pentru 

identificarea unui expert și a finanțelor 

judecătorilor 

Curții Supreme 

de Justiție. 

Drept urmare, 

acțiunea este 

inclusă în lista 

acțiunilor 

prioritare pentru 

asistență externă 

pentru anul 

2015. 

Propuneri: 

Identificarea 

unui expert; 

Prelungirea 

termenului 

pentru realizarea 

acțiunii – 

ianuarie/mai 

2015 

 

http://www.coe.int

/t/dghl/cooperatio

n/capacitybuilding

/source/judic_refo

rm/Independant_J

udicial_Systems_r

us.pdf 

sau pe 

http://crjm.org/file

s/reports/CoE.jud.

sef.gov.2011.rus.p

df 

 

http://soros.md/fil

es/publications/do

cuments/ICJ_SFM

_Report.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Noutati/2013/04/

130402_RUSSIA

N_FINAL%20effi

cient%20judicial

%20systems.pdf 

 

http://www2.un.m

d/news_room/pr/2

009/Human_Right

s/CCPR_C%20M

DA_CO_2_rom.p

df 

 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/source/judic_reform/Independant_Judicial_Systems_rus.pdf
http://crjm.org/files/reports/CoE.jud.sef.gov.2011.rus.pdf
http://crjm.org/files/reports/CoE.jud.sef.gov.2011.rus.pdf
http://crjm.org/files/reports/CoE.jud.sef.gov.2011.rus.pdf
http://crjm.org/files/reports/CoE.jud.sef.gov.2011.rus.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/ICJ_SFM_Report.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/ICJ_SFM_Report.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/ICJ_SFM_Report.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/ICJ_SFM_Report.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2013/04/130402_RUSSIAN_FINAL%20efficient%20judicial%20systems.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
http://www2.un.md/news_room/pr/2009/Human_Rights/CCPR_C%20MDA_CO_2_rom.pdf
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necesare. 

Acț. 1.1.6. punct. 6 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Constituției în partea 

ce ține de termenul 

inițial de numire a 

judecătorilor și  

selectarea 

judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Curții 

Constituționale 

 

Trimestrul 

I-IV 2014 
Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Reieșind din faptul că atît acțiunea 1.1.6 

pct. (6), cît și acțiunea 1.1.9 pct. (3) se 

referă la modificarea și completarea 

Capitolului IX din Constituția Republicii 

Moldova, s-a decis comasarea acestora 

Într-un singur proiect de lege.  

Proiectul este pregătit pentru a fi remis 

spre avizare, dat fiind complexitatea și 

impactul acestuia, avizarea și 

organizarea consultărilor publice nu a 

fost posibilă în perioada campaniei 

electorale 2014, deoarece conform 

prevederilor art. 21 alin. (1
1
) din Legea 

nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, consultarea publică a 

proiectului de act legislativ se sistează 

pe perioada electorală, cu excepția 

proceselor de consultare inițiate până la 

lansarea campaniei electorale.  

 

Realizată 

Parțial 

 

 .   

 

Proiectul Legii 

pentru 

modificarea 

Constituției se 

păstrează la 

secretariatul 

SRSJ 

Acț. 1.1.7. punct.1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească, în 

vederea unificării 

procedurii de numire 

a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul 

IV 2011- 

I  2012 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament. 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 din 

data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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Acț. 1.1.7. punct.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 

Trimestrul 

I 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Proiectul Regulamentului a fost elaborat 

de către grupul de lucru instituit. 

Grupul de lucru a introdus în cadrul 

aceluiași Regulament acțiunea 1.1.6. 

punct.1 și acțiunea 1.1.7.punct.2. 

Regulamentul cu privire la criteriile de 

selecție, promovare și transferare a 

judecătorilor a fost elaborat și aprobat 

prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 

05.03.2013, cap. IV. 

Realizată 

* 

 

- - 
 

Proiect aprobat și 

publicat pe site-ul 

CSM 

http://www.csm.m

d/files/Acte_norm

ative/Reg%20crite

rii%20selectie%2

0APROBAT.pdf 

Cap. IV. 

Acț. 1.1.7. punct. 3  

Implementarea noii 

proceduri de 

selectare și numire a 

președinților și 

vicepreședinților 

instanțelor 

judecătorești 

 

Numărul de 

președinți și 

vicepreședinți 

selectați și 

numiți 

conform noii 

proceduri. 

Trimestrul 

III 2012- 

IV 2014  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

De către Colegiul de evaluare și Colegiul 

de selecție, în anul 2013, au fost 

examinate materiale în privința a 22 

judecători în vederea suplinirii funcției de 

președinte și vicepreședinte al instanței 

judecătorești, conform criteriilor 

prevăzute de Regulamentele aprobate 

prin hot. CSM nr. 211/8 și nr. 212/8 din 

05.03.2013. 

De către Colegiul de selecție, în anul 

2014 au fost examinate materialele în 

privința a 27 judecători în vederea 

suplinirii funcției de președinte și 

vicepreședinte al instanței judecătorești, 

conform criteriilor prevăzute de 

Regulamentele aprobate prin hot. CSM 

nr. 211/8 si nr. 212/8 din 05.03.2013. 

 

 

Realizată 

 

  

 

Hotărârea  CSM 

nr. 211/8  

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

8/211-8.pdf 

și HotărâreaCSM 

nr. 212/8 din 

05.03.2013 

csm.md/files/Hota

ririle/2013/8/212-

8.pdf   

http://csm.md/hot

ariri.html 

2014: 

http://csm.md/hot

ariri.html 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

8/211-8.pdf 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

8/212-8.pdf 

 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Reg%20criterii%20selectie%20APROBAT.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/hotariri.html
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/211-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
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Acț. 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. 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistratrii 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 din 

data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616 

Acț. 1.1.9. punct.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 

vederearevizuirii 

rolului, componenţei 

şi competenţelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturiişi ale 

instituţiilor din 

subordinea acestuia 

şi pentru stabilirea 

competenţelor 

Adunării Generale a 

Judecătorilor 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul 

IV 2011- I 

2012 

Ministerul 

Justiţiei 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 din 

data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.m

d/index.php?actio

n=view&view=do

c&lang=1&id=34

4616  

Acț. 1.1.9. punct.2  Studiu efectuat Trimestrul Ministerul Studiul a fost elaborat de echipa Realizată - - Studiul privind 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616


22 

 
Efectuarea unui 

studiu privind 

activitatea Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, axat pe 

cadrul normativ şi 

activitatea practică a 

acestuia 

 

şi recomandări 

formulate 

I 2012- 

I 2013 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Centrului de Resurse Juridice din 

Moldova în cadrul proiectului 

,,Contribuţia la sporirea transparenţei şi 

eficienţei activităţii CSM din Republica 

Moldova”, susţinut de Fundaţia Soros-

Moldova. Studiul a fost prezentat în 

cadrul unei mese rotunde organizate de 

reprezentanţii CRJM în comun cu CSM 

la 29 aprilie 2013 la care au participat 

reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, 

Ministerului Justiţiei şi Parlament. 

 

* transparenţa şi 

eficienţa CSM: 

2010-2012 a fost 

plasat pe pagina 

web a Centrului 

de Resurse 

Juridice ţi poate fi 

accesat la 

următoarea adresă 

electronică: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/reforma_sectoru

l_justitiei/pilonstu

diu1/Raport_Tran

sparenta_si_eficie

nta_CSM-

_CRJM_-

2013.pdf  

Acț. 1.1.9. punct.3 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Constituției  în 

vederea concretizării 

rolului Consiliului 

Superior al 

Magistraturii în 

procesul de 

autoadministrare a 

sistemului 

judecătoresc, a 

componenței și 

competențelor 

acestuia 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Curții 

Constituționale 

Trimestrul 

III-IV 2013 
Ministerul 

Justiției 

Reieșind din faptul că atît acțiunea 1.1.6 

pct. (6), cît și acțiunea 1.1.9 pct. (3) se 

referă la modificarea și completarea 

Capitolului IX din Constituția Republicii 

Moldova,, s-a decis comasarea acestora 

într-un singur proiect de lege.  

Proiectul este pregătit pentru a fi remis 

spre avizare, dar, dat fiind complexitatea 

și impactul acestuia, avizarea și 

organizarea consultărilor publice nu a 

fost posibilă. În perioada campaniei 

electorale 2014, deoarece conform 

prevederilor art. 21 alin. (1
1
) din Legea 

nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, consultarea publică a 

proiectului de act legislativ se sistează 

pe perioada electorală, cu excepția 

proceselor de consultare inițiate pÎnă la 

lansarea campaniei electorale.  

Drept urmare, proiectul va fi supus 

celorlalte etape ale procesului de creație 

legislativă ulterior formării noului 

Executiv. 

Realizată 

Parțial 

 

 
 

Proiectul Legii 

pentru 

modificarea 

Constituției.  
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Acț. 1.1.9. punct. 4 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a actelor 

legislative necesare 

implementării 

modificărilor operate 

în Constituție 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul 

I-IV 2014 
Ministerul 

Justiției 

Această acțiune este conexă cu acț. 

1.1.9.p.3, care este realizată parțial. 

Nerealizată 

 

 Dificultăți: 

Această acțiune 

reprezintă cadrul 

normativ conex 

pentru 

modificările din 

Constituția 

Republicii 

Moldova, 

prevăzute la 

acțiunea  1.1.9 

p.3 și poate fi 

realizată doar 

după adoptarea 

proiectului Legii 

de modificare a 

Constituției RM, 

prevăzut la 

acțiunea  

menționată. 

 

Acț. 1.1.11. punct.1 

Crearea condițiilor 

necesare pentru 

funcționarea efectivă 

a poliției 

judecătorești 

1.Structură 

separatăÎn 

cadrul MAI 

creată și 

funcțională; 

2.Echipamentu

l necesar 

procurat și 

instalat. 

Trimestrul 

I 2013-  

II 2014 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

La data de 05.03.2013 a intrat în vigoare 

Hotărârea Guvernului nr. 986 din 

24.12.2012, prin care a fost aprobată 

noua structură a Inspectoratului General 

al Poliției, fiind creat Serviciul Poliţiei 

Judecătoreşti, unde au fost concentrate 

toate unităţile subordonate anterior 

subdiviziunilor teritoriale ale poliţiei.  

Numărul de persoane constituia 104 

unităţi. 

La data de 11.06.2014 prin HG nr. 438 

numărul de unităţi a fost majorat cu 23. 

A fost identificat sediul pentru 

amplasarea SPJ pe str. 31 august 104, 

mun. Chişinău. 

SPJ a fost dotat cu 14 automobile, dintre 

care 12 de model Dacia Logan procurate 

în anii 2013-2014 şi 8 calculatoare în 

anul 2014. 

Realizată 

Parțial  

2014 –  

Surse alocate: 

3356,1 lei. 

Surse 

utilizate: au 

fost 

valorificate 

1415.0 mii lei 

- pentru 

achiziționarea 

automobilelor 

de serviciu și 

68.0 mii lei 

pentru 

procurarea 

computerelor 

și printurilor 

 

Dificultăți: 

1. În instanțele 

judecătorești nu 

există spații 

suficiente pentru 

a fi amplasate 

birourile SPJ, 

fiind necesară 

construcția 

acestora în 

locuri posibile 

ori închirierea 

unor spații. 

2. Necesitatea 

majorării 

unităților SPJ 

după cesionarea 

la MJ pÎnă la 

355 unități.  

3. Dotarea nu 

HG nr. 986 din 

24.12.2012http://l

ex.justice.md/inde

x.php?action=vie

w&view=doc&lan

g=1&id=346107 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346107
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346107
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acoperă pe 

deplin 

necesitățile de 

care are nevoie 

subdiviziunea 

pentru a 

funcționa 

eficient și 

autonom. 

Acț. 1.1.11.punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de hotărâre a 

Guvernului privind 

transferul poliției 

judecătorești în 

subordinea 

Ministerului Justiției 

Proiectul de 

hotărâre a 

Guvernului, 

elaborat și 

aprobat 

 

Termenul 

de 

realizare:T

rimestrul  

III-IV 2014 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Cancelaria de 

Stat 

 

Prin scrisoarea nr. 03/10030 din 20 

octombrie 2014 proiectul Hotărârii 

Guvernului a fost remis spre avizare.  

La data de 19 noiembrie 2014 

Ministerul Justiției a organizat ședința 

comună cu MAI, Inspectoratul General 

de Poliție și Ministerul Finanțelor, în 

cadrul căreia au fost discutate aspecte 

problematice, ce țin de transferul și 

statutul angajaților, uniforma, 

finanțarea etc. Prin scrisoarea nr. 

03/11347 din 27 noiembrie 2014 

proiectul a fost remis Centrului 

Național Anticorupție. Prin scrisoarea 

nr. 03/12065 din 19 decembrie 2014 

proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului. 

Proiectul propune crearea Poliției 

judecătorești, cu statut de autoritate 

administrativă din subordinea 

Ministerului Justiției și, totodată, 

lichidarea Serviciului poliției 

judecătorești al Inspectoratului General 

al Poliției al MAI. De asemenea, 

proiectul propune mărirea statelor de 

personal ale Poliției judecătorești, pînă 

la 294 unități de personal, inclusiv și 

preluarea celor 127 unități actuale ale 

Serviciului poliției judecătorești al IGP 

al MAI. Trebuie să remarcăm faptul că, 

angajații Serviciului poliției 

judecătorești al Inspectoratului General 

al Poliției al MAI vor putea fi 

Realizată 

Parțial 

  Versiunea de 

proiect care a fost 

remisă spre 

avizare poate fi 

vizualizată la 

linkul: 

http://justice.g

ov.md/pageview.

php?l=ro&idc=19

2  proiectul cu nr. 

157. 

Scrisoarea nr. 

03/11347 din 

27.11.2014, prin 

care proiectul a 

fost remis spre 

CNA. 

Scrisoarea nr. 

03/12065 din 19 

decembrie 2014, 

prin care proiectul 

a fost remis spre 

examinare 

Guvernului. 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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transferați în Poliția judecătorească din 

subordinea Ministerului Justiției sau în 

alte structuri ale MAI, conform 

prevederilor legislației. 

. 

Acț. 1.1.11. punct. 3  
Instalarea în cadrul 

instanțelor 

judecătorești a 

sistemelor de control 

acces pentru 

asigurarea securității 

acestora 

 

1. Studiu de 

fezabilitate 

elaborat; 

2. Echipament 

procurat; 

3. Sisteme 

instalate 

/renovate. 

Trimestrul 

I 2012  

IV 2014 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

instanțele 

judecătorești, 

Ministerul 

Justiției 

Pe parcursul anilor 2013-2014 a fost  

instalat echipamentul necesar pentru 

asigurarea securității instanțelor. 

Au fost instalate sisteme de control a 

accesului în clădirile a 20 instanțe de 

judecată. 

2014:  

Pentru anul 2014, au fost alocate surse 

financiare pentru realizarea acestei 

acțiuni pentru 16 instanțe de judecată 

(Bender, Anenii Noi, Basarabeasca, 

Briceni, Cantemir, Călarași, Căușeni, 

Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, 

Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, 

Edineț, Fălești). Proces demarat, astfel în 

Judecătoriile: Bender – au fost instalate 6 

camere video; Anenii Noi - 10 camere 

video instalate; Basarabeasca – 6 camere 

video instalate;Briceni – se preconizează 

a fi instalate 5 camere video; Cantemir- 

20 camere video instalate;Călarași – 

sursele finanicare au fost transferate la 

altă actiune; Căușeni- pînă la finele a. 

2014 se preconizează a fi instalate 6 

camere video; Ceadîr-Lunga - se 

preconizează a fi instalate camere pînă la 

finele anului; Cimișlia- 10 camere video 

instalate; Comrat - se preconizează a fi 

instalate 10 camere video; Criuleni - 9 

camere video instalate;Dondușeni- 13 

camere video instalate;Drochia- 9 camere 

video instalate;Dubăsari- se preconizează 

a fi instalate 6 camere video;Edineț -13 

camere video instalate;Fălești - 8 camere 

video instalate. 

 

Realizată 

Parțial  

Instanțele 

judecătorești: 

 

Surse alocate: 

519,1 mii lei 

Surse utilizate: 

 

CSM 

l 2014: 

Surse alocate: 

500 mii lei. 

Surse utilizate: 

456,5 mii lei 

 

 

Dificultăți: 

Referitor la 

efectuarea 

studiului de 

fezabilitate: 

Prin hotărârea, 

CSM nr. 171/6 

din 18 februarie 

2014, CSM a 

propus 

Ministerului 

Justiției 

efectuarea unui 

studiu privind 

asigurarea 

securității 

instanțelor 

judecătorești şi 

elaborarea unui 

concept privind 

asigurarea pazei 

localurilor, a 

altor bunuri ale 

instanțelor 

judecătorești, 

securitatea 

judecătorilor, a 

celorlalți 

participanți la 

proces, ordinea 

publică în sediul 

instanței şi la 

ședințele 

dejudecată. 

 

- 
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Acț. 1.1.11. punct. 4  
Reutilarea sălilor de 

judecatăîn vederea 

dezinstalării 

mecanismelor de 

izolare a inculpaților 

în timpul procesului 

pentru respectarea 

principiului 

prezumției de 

nevinovăție 

 

Mecanismele 

de izolare a 

inculpaților 

dezinstalate. 

Trimestrul 

I 2012   - 

IV 2013 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
instanțele 

judecătorești, 

Ministerul 

Justiției 

Din totalul de 49 de instanțe judecătorești 

doar 3 instanțe nu au dezinstalat toate 

mecanismele de izolare. (Judecătoria 

Militară, Strășeni și Ialoveni) 

Realizată 

Parțial 

- Dificultăți: 

Dezinstalarea 

barelor de izolare  

nu s-a realizat în 

toate instanțele 

judecătorești pe 

motivul 

nealocării 

surselor 

financiare. 

 

Acț. 1.1.12. punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu de fezabilitate, 

luîndu-se în 

considerare  studiile 

efectuate anterior în 

acest domeniu 

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

Trimestrul  

III-IV 2012 
Ministerul 

Justiției 

Ținînd cont de faptul că acțiunea dată 

este una conexă cu acțiunea 1.1.12.p.8 ce 

ține de „Edificarea unui sediu comun 

(Palatul Justiției) pentru toate instanțele 

judecătorești din mun. Chișinău, precum 

și construcției/renovării sediilor 

instanțelor judecătorești din ntreaga țară”, 

acțiune neexecutată din motivul 

inexistenței unui teren corespunzător 

condițiilor necesare în acest sens, se 

impune necesitatea reexaminării 

oportunității efectuării studiului n cauză, 

modificări acțiunii și/sau recunoașterea 

desuetudinii acesteia. Totodată, finanțele 

alocate în anul 2014 pentru Construcția 

Palatului Justiției au fost redistribuite 

pentru „Reconstrucția sediilor 

Judecătoriilor Rîșcani și Buiucani (din 

bd. Ștefan cel Mare, 200)”. 

 

Irelevantă 

 

  

Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești, 

lansat În 

septembrie 2012, 

Împreună cu 

ROLISP 

(USAID). Baza de 

date actualizată 

http://crjm.org/file

s/reports/Raportul

_de_evaluare_a_i

nstantelor_judecat

oresti_din_RM_2

012.pdf 

Acț. 1.1.12. punct. 2  

Actualizarea bazei de 

date a clădirilor 

instanţelor 

judecătoreşti, care să 

includă informaţii 

despre suprafaţa 

acestora, anul de 

dare în exploatare, 

evaluarea obiectivă a 

stării actuale şi 

Bază de date 

actualizată 

Trimestrul 

III 2012- 

II  2013  

 

Ministerul 

Justiţiei, 
Ministerul 

Finanţelor 

Pe data de 18 octombrie 2012 a fost 

prezentat raportul privind evaluarea 

instanţelor judecătoreşti, realizat cu 

susținerea Programului pentru 

Consolidarea Instituțiilor Statului de 

Drept (ROLISP). Acest raport conţine şi 

o evaluare a sediilor instanţelor 

judecătoreşti. 

 

În 2013, USAID ROLISP de asemenea a 

prezentat un raport privind infrastructura 

Realizată  

* 

 

USAID  Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești, 

lansat în 

septembrie 2012, 

împreună cu 

ROLISP (USAID 

http://crjm.org/file

s/reports/Raportul

_de_evaluare_a_i

http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
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alocaţiile primite de 

la buget pentru 

reparaţii capitale în 

ultimii 5 ani 

 

 

instanțelor de judecată în baza informației 

extrase din Raportul din 2012. 

nstantelor_judecat

oresti_din_RM_2

012.pdf 

Acț. 1.1.12. punct. 3  

Stabilirea criteriilor 

de alocare a 

fondurilor pentru 

întreținerea și 

reparația clădirilor 

instanțelor 

judecătorești 

Criterii de 

alocare a 

fondurilor 

pentru 

întrețeinerea și 

reparația 

clădirilor 

instanțelor 

judecătorești, 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul 

I-II 2013 
Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

Au fost studiate demersurile înainatate de 

instanțele judecătorești, argumentate prin 

devizele de cheltuieli. Departamentul 

administrare judecătorească a participat la 

vizitele de evaluare a sediilor instanțelor 

judecătorești în colaborare cu CSM și cu 

suportul ROLISP care s-a soldat cu 

elaborarea unui raport de prioritizare a 

instanțelor judecătorești. Astfel, conform 

raportului menționat instanțele sunt 

grupate în patru categorii: 

Categoria I – Judecătoriile care necesită 

urgent reparații sau extindere/mutare 

Categoria II – Judecătorii care sunt în 

stare satisfăcătoare dar necesită reparații 

sau replanificări 

Categoria III- Judecătoriile care sunt în 

stare bună sau cele pentru care reparația 

este dezirabilă, dar urgent necesară. 

Categoria IV- Judecătoriile care sunt în 

stare excelentă și nu necesită reparații. 

. 

Realizată 

* 

 Recomandări:  

Criteriile de 

alocare a 

fondurilor pentru 

întreținerea și 

reparația 

clădirilor 

instanțelor 

judecătorești sunt 

stabilite în 

raportul de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești 

elaborat de 

ROLISP 

Raportul poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://justice.gov.

md/public/files/fil

e/reforma_sectoru

l_justitiei/pilonstu

diu1/Raportul_de_

evaluare_a_instant

elor_judecatoresti

_din_RM_-

_USAID-

_2012.pdf  

 

Acț. 1.1.12. punct. 4  

Organizarea 

concursurilor pentru 

selectarea instituțiilor 

de proiectare în 

vederea 

construcției/renovării 

sediilor instanțelor 

judecătorești 

Numărul de 

concursuri 

organizate și 

instituții de 

proiectare 

selectate 

Trimestrul 

III 2013- II 

2014 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

În anul 2014 u fost organizate 9 

concursuri: 

- Anunț nr. 1435-op/14 publicat în 

Buletinului Achizițiilor Publice nr. 23 din 

21.03.2014 Proiectare a lucrărilor de 

reconstrucție a Judecătoriei Taraclia; 

- Anunț fără publicare 

Proiectare a reparațiilor capitale 

judecătoriei Cimișlia; 

- Anunț fără publicare 

Proiectare construcției gardului decorativ, 

pavaj și amenajarea cu spații verzi și 

acces la persoanele cu dezabilități la 

Judecătoria Cantemir ; 

Realizată 

 

 2013. 

Surse alocate: 

5400 mii lei  

Surse utilizate: 

 

 

Situația în 2014: 

 

Contractul nr. 05 

din 17.04.2014 cu 

ACA PasecinicÎI 

Contractul nr. 05 

din 03.03.2014 cu 

Global Arch SRL 

Contractul nr. 91 

din 20.11.2014 cu 

Vis-Proiect 

Contractul nr. 33 

din 06.11.2014 cu 

Alex Top A&S 

http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_-_USAID-_2012.pdf
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- Anunț fără publicare 

Planul topografic a limitelor sectorului  

Testemițeanu- 2 

Judecătoria Cantemir ; 

- Anunț fără publicare 

Proiectare reconstrucției Electrificării 

sediului Judecătoriei Florești; 

- Anunț fără publicare Proiectarea 

supraetajării unui nivel pe clădirea 

existentă cu două nivele la judecătoria 

Anenii Noi; 

- Anunț fără publicare Proiectare 

reconstrucției acoperișului și a balustradei 

la intrare a Judecătoriei Rîșcani; 

- Procedura de achiziții dintr-o singură 

sursă Servicii de modificare a 

documentației de proiect la Judecătoria 

Buiucani; 

- Anunț fără publicare Servicii de proiect 

pentru lucrări de reparație și amenajarea 

terenului la Judecătoria Nisporeni. 

 

 

SRL 

Contractul nr. 14 

din 21.02.2014 cu 

Manovar SRL 

Contractul nr. 53 

din 04.06.2014 cu 

Angion SRL 

Contractul nr. 16 

din 16.05.2014 cu 

FCPC Arhitect 

Contractul nr. 

57/20140 din 

16.07.2014 cu 

ACA Pesecinik ÎI 

Contractul nr. 19 

din 05.06.14 cu II 

Abajeru Valeriu 

 

 

 

Direcţia strategică 1.2.  Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc 

 

Acț. 1.2.1. punct. 1  
Elaborarea 

proiectelor de 

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii 

nr.947-XIII din 19 

iulie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior 

al Magistraturii şi a 

Legii nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească, în 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV  2011 
Ministerul 

Justiţiei 

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 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 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 

153 din data 

de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344616 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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scopul instituirii 

votului deschis pentru 

hotărârile Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, a 

obligaţiei de a motiva 

şi publica hotărârile 

Consiliului, inclusiv 

opiniile separate ale 

membrilor acestuia, 

pe pagina web etc. 

judecătorească, în scopul instituirii 

votului deschis pentru hotărârile 

Consiliului Superior al Magistraturii, a 

obligaţiei de a motiva şi publica 

hotărârile 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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Acț. 1.2.1. punct. 2  
Revizuirea 

regulamentelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

privind transparenţa 

activităţii Consiliului 

şi a instituţiilor 

subordonate 

 

Proiecte de 

modificare a 

regulamentelor

, elaborate şi 

aprobate 

 

Trimestrul 

IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Au fost  revizuite toate regulamentele 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

Au fost create două grupuri de lucru 

pentru examinarea şi înaintarea 

propunerilor de modificare şi ajustare a 

unor regulamente aprobate de Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 301/12 din 02 aprilie 

2013. Astfel, au fost abrogate cele vechi 

și elaborate la moment: 

- Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 523/21 din 03. 07. 2013 

cu privire la modificarea şi aprobarea 

Regulamentelor: 

- 1) privind conferirea titlului onorific 

„Decan al autorităţii judecătoreşti”; 

- 2)privind conferirea titlului onorific 

„Veteran al sistemului judiciar”;   

- 3)cu privire la condiţiile de acordare a 

Diplomei CSM; 

- 4)cu privire la simbolul onorific al CSM. 

-  

Au mai fost  modificate sau abrogate: 

- Regulamentul privind modul de 

organizare și desfășurare a examenului 

de capacitate. Hot. nr. 319/13 din 11 

octombrie 2007. 

- Privind modul de organizare și 

Realizată 

* 

 

-  http://csm.m

d/files/Hotari

rile/2009/hot

ariri%20200

9.pdf 

 

Raport de 

monitorizare 

"Transparenț

a și eficiența 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

din 

Republica 

Moldova".  

http://crjm.or

g/app/webro

ot/uploaded/

Raport_Tran

sparenta_si_

eficienta_CC

SM_2010_2

012.pdf 

 

http://csm.m

d/files/Acte_

normative/re

gprevenireas

http://csm.md/files/Hotaririle/2009/hotariri%202009.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/hotariri%202009.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/hotariri%202009.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/hotariri%202009.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/hotariri%202009.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Raport_Transparenta_si_eficienta_CCSM_2010_2012.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
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desfășurare a concursului pentru 

suplinirea posturilor vacante de 

judecător, de președinte sau 

vicepreședinte al instanțelor 

judecătorești, de promovare în instanțele 

ierarhic superioare. Hot. Nr. 68/3 din 01 

martie 2007. 

- Ghid cu privire la modalitatea de 

completare și prezentare a declarațiilor 

pe venit și despre proprietăți și cu privire 

la modalitatea de amplasare pe pagina 

web a informației respective. Hot.  Nr. 

348/15 din 02 octombrie 2008. 

- Regulamentul model de ordine internă 

a judecătoriilor și curților de apel. 

Hot. Nr. 401/16 din 20 decembrie 2007. 

- Norme de conduită a angajaților 

instanțelor de judecată. Hot. Nr. 95/5 

din20 martie 2008. 

- Privind modul de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției 

vacante de grefier. Hot. 96/5 din 20 

martie 2008. 

- Cu privire la atestarea grefierilor. Hot. 

Nr. 324/15 din 02 octombrie 2008. 

- Ghid privind prevenirea și soluționarea 

conflictelor de interese în cadrul 

sistemului judecătoresc. Hot. 379/18 din 

28 octombrie 2008. 

- Cu privire la serviciul de informare 

publică și relații cu mass-media. Hot. 

Nr.141/6 din  30 aprilie 2009. 

- Reguli de conduită a justițiabililort și a 

altor persoane în instanța judecătorească. 

Hot. Nr. 136/6 din 30 aprilie  2009. 

- Privind soluționarea petițiilor de către 

CSM. Hot. Nr. 142/10 din 27 iunie 2006. 

- Privind concursul pentru cea mai bună 

instanță judecătorească, cel mai bun 

președinte și cel mai bun judecător din 

Republica Moldova. Hot. 68
1
/3 din 01 

martie 2007. 

isolutionarea

conflictelor.p

df 

 

 

http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regprevenireasisolutionareaconflictelor.pdf
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- Cu privire la acordarea asistenței 

practice judecătorilor numiți în funcție 

pentru prima dată și judecătorilor cu 

vechime în muncă de până la trei ani. 

Hot.nr.143/10 din 27 iunie 2006. 

- Cu privire la modul și condițiile de 

acordare a gradelor de calificare 

judecătorilor. Art.13
1 

din Legea cu 

privire la statutul judecătorului.  

- Studiu realizat de către Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova. 

Acț. 1.2.2. punct.1  
Efectuarea 

monitorizării privind 

funcţionalitatea 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor (PIGD)  

Monitorizare 

desfăşurată şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2011-  

I 2012  

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Centrul de 

Telecomuni-

caţii Speciale 

Menționăm că, s-a implementat 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. 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.  

USAID ROLISP a elaborat un Raport 

privind evaluarea instanțelor 

judecătorești, inclusiv în aspectul 

aplicării tehnologiilor informaționale – 

Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor. Raportul a fost prezentat în 

octombrie 2012.  

 

 

Realizată 

* 

 

 

 

 

 

 

- Raportul 

ROLISP de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătorești 

din 

Republica 

Moldova  

http://crjm.or

g/files/report

s/Raportul_d

e_evaluare_a

_instantelor_

judecatoresti

_din_RM_20

12.pdf 

 

 

Acț. 1.2.2. punct.2 
Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trimestrul  I 

2011- 

II 2012   

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

În 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ care 

reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc.  

Realizată 

* 

 

- USAID  

ROLISP 

Legea nr. 

153 din data 

de 

05.07.2012 

http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din  

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

Guvernului  Magistraturii Grupul de lucru a analizat 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 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

 

 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344616 

Acț. 1.2.2. punct.3  

Elaborarea 

modificărilor la 

regulamentele 

Consiliului Superior 

al Magistraturii cu 

privire la modul de 

funcţionare a 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor 

 

 

Proiecte de 

modificare a 

regulamentelor

, elaborate și 

aprobate 

Trimestrul I 

-II 2013 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin Hotărîrea CSM nr. 110/5 din 

05.02.2013 a fost aprobat Regulamentul 

cu privire la distribuirea aleatorie a 

dosarelor pentru examinare în instanţele 

de judecată. ROLISP a acordat asistenţă 

intru elaborarea acestui regulament. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 220/8 din 

04.03.2014 a fost aprobată modificarea 

şi completarea unor acte normative 

printre care şi Regulamentul cu privire la 

distribuirea aleatorie a dosarelor pentru 

examinare în instanţele de judecată 

 

 

Realizată  

* 

-  http://www.c

sm.md/files/

Acte_normat

ive/regulame

nt_dosare.pd

f 

http://csm.m

d/files/Hotari

rile/2013/5/1

10-5.pdf 

 

http://csm.m

d/files/Hotari

rile/2014/08/

220-8.pdf 

 

 

Acț. 1.2.2. punct.4  

Îmbunătățirea 

Programului integrat 

1. Sistemul de 

distribuire 

aleatorie a 

Trimestrul I 

2012- 

I 2013 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 286 

din 19.06.2012 a fost creat un grup de 

lucru în vederea implementării Strategiei 

Realizată 

Parțial  

Asistență tehnică: 

ROLISP 

 

Dificultăți: 

lipsește 

mecanismul 

Ordinul MJ 

nr. 82 din 

17.02.2014 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/5/110-5.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/5/110-5.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/5/110-5.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/5/110-5.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/08/220-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/08/220-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/08/220-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/08/220-8.pdf
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de gestionare a 

dosarelor pentru: 

a) asigurarea 

distribuirii aleatorii a 

dosarelor; 

b) asigurarea 

constituirii  

completelor de 

judecatăși a 

desemnării 

președinților 

acestora; 

c) crearea altor 

programe de 

asigurare a 

transparenței și 

eficienței procesului 

de înfăptuire a 

justiției;  

d) crearea 

mecanismului tehnic 

de verificare a 

procesului de 

gestionare 

electronică a 

dosarelor; 

e) inserarea 

modulului care va 

asigura protecția 

datelor cu caracter 

personal 

 

dosarelor 

perfecționat și 

implementat; 

2. Sistemul de 

constituire a 

completelor de 

judecatăși de 

desemnare a 

președinților 

acestora creat 

și implementat; 

3. Mecanismul 

tehnic de 

verificare 

creat; 

4. Modulul de 

protecție a 

datelor cu 

caracter 

personal inclus; 

5. Alte 

programe 

create și 

implementate, 

după caz. 

Ministerul 

Justiției, 

Centrul de 

Telecomunicaț

ii Speciale. 

 

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. 

În toate instanțele judecătorești este 

implementată versiunea IV a PIGD, care  

include perfecționarea sistemului de 

distribuire aleatorie a dosarelor, 

integrarea PIGD cu Programul SRS 

„Femida”. Sistemul de constituire a 

completelor de judecată și de desemnare 

a președinților acestora este creat și se 

implementează. 

Versiunea dată a programului include și 

protecția datelor cu caracter personal. 

În continuare în baza solicitărilor 

utilizatorilor, se introduc și alte 

modificări de Îmbunătățire a 

programului. 

În 2014, în baza solicitărilor utilizatorilor 

au loc măsuri de îmbunătățire a PIGD, 

iar ROLISP a prezentat un șir de 

propuneri de modificare și îmbunătățire 

a PIGD, spre executare către CTS. 

 

 

Surse alocate: 

2 148, mii lei  

Surse utilizate: 

2 022,4 mii lei 

 

 

tehnic de 

verificare a 

procesului de 

gestionare 

electronică a 

dosarelor. 

cu privire la 

Planul de 

acțiuni 

privind 

modernizare

a 

infrastructuri

i IT a 

sistemului 

judiciar 

Acț. 1.2.2. punct.8 

Elaborarea planului 

de instruire a 

personalului 

judecătoresc şi a 

judecătorilor în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor 

informaţionale şi a 

Programului integrat 

Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul  I 

2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de formare continuă pentru anul 

2012 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.12/3 din 28.10.2011și  

prevede instruirea a 200 de grefieri în 

domeniul utilizării PIGD-2 și a 150 de 

grefieri în domeniul utilizării sistemului 

și echipamentului de înregistrare audio 

FEMIDA. Pentru anul 2012 n-a fost 

planificată instruirea judecătorilor în 

domeniul utilizării PIGD-2, deoarece 

Realizată 

* 

 

USAID 

INJ 

- Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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de gestionare a  

dosarelor 

această acțiune a fost realizată în anul 

2011.  

Planul de formare continuă pentru anul 

2013 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012  și 

prevedea instruirea a 1000 de persoane 

(40 de judecători, 419 grefieri, 460 

asistenți judiciari și 81 specialiști din 

cancelarie și arhivă) în domeniul 

„Utilizarea programului integrat de 

gestionare a dosarelor (PIGD-3) și a 

sistemului de înregistrare audio a 

ședințelor de judecată (FEMIDA).” 

 

Acț. 1.2.2.punct. 7 

Efectuarea unui 

studiu privind 

oportunitatea 

întocmirii procesului-

verbal sau  a 

stenogramei ședinței 

de judecatăși 

corelația dintre 

acestea și 

Înregistrările 

audio/video 

1.Studiu 

efectuat și 

recomandări 

formulate 

2. După caz,  

proiect de act 

normativ 

elaborat  și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul 

I-IV 2014 
Ministerul 

Justiției, 

instanțele 

judecătorești, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

La realizarea acțiunii respective a fost 

publicat anunțul privind contractarea 

expertului în vederea realizării studiului 

privind oportunitatea întocmiri 

procesului verbal sau a stenogramei 

ședinței de judecată. nr.14/02435 din 

24.11.2014 în Buletinul Achizițiilor 

Publice nr. 90 din 14.11.2014. Pe motiv 

că oferta nu a corespuns cerințelor 

înaintate, aceasta a fost respinsă. 

A fost anunțat concurs repetat nr. 

14/02757 În BAP nr. 101 din 

19.12.2014,   deschiderea ofertelor  a 

fost preconizată pentru 14.01.2015. 

Nerealizată 

 

 Dificultăți: 

I ofertă nu a 

corespuns 

cerințelor înaintate 

și a fost respinsă. 

Următorul anunț 

este planificat 

pentru ianuarie 

2015. 

 

 

Acț. 1.2.2. punct. 10 

Revizuirea Codului de 

procedură civilă nr. 

225-XV din 30 mai 

2003, a Codului de 

procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie 

2003 și a Codului 

contravențional  

nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 în 

vederea asigurării 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul 

I- IV 2014 
Ministerul 

Justiției, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1. Cu referire la procedura civilă – prin 

Legea nr. 155 din 05.07.2012 pentru 

modificarea şi completarea Codului de 

procedură civilă al Republicii Moldova, 

art. 105 a fost completat cu un nou alin. 

(1
1
), cu următorul cuprins:„(1

1
) Citaţia 

sau înştiinţarea se expediază 

autorităţilor publice, persoanelor 

juridice de drept privat şi avocaţilor 

prin telefax, poşta electronică sau prin 

orice alt mijloc de comunicare ce 

asigură transmiterea şi confirmarea 

Realizată 

 

 

  Legea nr.155 

din 

05.07.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

civilă al 

Republicii 

Moldova; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
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gestionării 

electronice a 

dosarelor (întocmirea 

tuturor actelor 

procesuale în format 

electronic; citarea 

părților și 

comunicarea cu 

părțile  prin telefax, 

poșta electronică etc.) 

 

primirii acestor acte. Citaţia sau 

înştiinţarea poate fi transmisă 

persoanelor fizice prin telefax, poşta 

electronică sau prin orice alt mijloc de 

comunicare ce asigură transmiterea şi 

confirmarea primirii acestor acte doar 

la solicitarea persoanelor în cauză.” 

2. Cu referire la procedura penală – 

prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 pentru 

modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova 

nr. 122-XV din 14 martie 2003, art. 236 

a fost completat cu un nou alin. (1
1
), cu 

următorul cuprins: „(1
1
) Citarea se poate 

face şi prin intermediul poştei 

electronice sau prin orice alt sistem de 

mesagerie electronică în cazul în care 

ofiţerul de urmărire penală, procurorul, 

instanţa de judecată dispun de 

mijloacele tehnice necesare pentru a 

dovedi că citaţia a fost primită.” 

3. Cu referire la procedura 

contravențională acțiunea este realizată 

– Ministerul Justiției a elaborat și remis 

spre avizare proiectul Legii pentru 

modificarea și completare unor acte 

legislative, care la art. III prevede 

expunerea art. 382 din Codul 

Contravențional în redacție nouă, pentru 

a enumera la concret modalitățile noi de 

citare. De asemenea, în partea ce ține de 

”Întocmirea tuturor actelor procesuale 

în format electronic” acest proiect 

conține și prevederi noi referitoare la 

formatul electronic al actelor procesuale 

(înregistrările audio și/sau video, 

citarea), precum și obligația 

președintelui ședinței de judecată de a 

informa despre faptul că actele se 

întocmesc în format electronic și părțile 

pot primi copii de pe înregistrări. 

Menționăm că modalitatea actuală de 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344626 

1. Legea 

nr. 66 din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova nr. 

122-XV din 

14 martie 

2003. 

 

2. http://lex

.justice.md/i

ndex.php?act

ion=view&vi

ew=doc&lan

g=1&id=344

151 

 

3. http://go

v.md/sites/de

fault/files/do

cument/attac

hments/intr0

2_3.pdf. 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_3.pdf
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lucru ”pe hîrtie” nu a fost exclusă 

totalmente, proiectul precizînd că 

înregistrările audio/video se utilizează de 

către grefieri la întocmirea proceselor-

verbale prin scrisoarea nr. 03/9963 din 

12 septembrie 2014 proiectul a fost 

remis Guvernului. 

Proiectul a fost aprobat la ședința 

Guvernului din 14 noiembrie 2014 

(punctul nr. 2 de pe ordinea de zi). 

Acț. 1.2.3. punct.1  

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Codului de procedură 

penală  

nr. 122-XV din 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 

1. Grupuri de 

lucru create; 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul  

IV 2011- IV 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

CNA, 

Serviciul 

Vamal, 

Uniunea 

Avocaţilor 

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 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. 

Legea pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură civilă a fost 

adoptată de Parlament la 5 iulie 2012. 

Realizată 

* 

Surse alocate: 

55,0 mii lei 

Surse utilizate: 

 - Legea 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală 

Monitorul 

oficial din 

27.07.2012 

(http://lex.jus

tice.md/inde

x.php?action

=view&view

=doc&lang=

1&id=34415

1) 

 

- Legea 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

civilă a fost 

adoptată de 

Parlament la 

5 iulie 2012 

Acț. 1.2.3. punct.2  1. Grup de Trimestrul Ministerul Prin scrisoarea nr. 03/1659 din Realizată - - http://justice.

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
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
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=344151
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf


37 

 
Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

contravenţional  

nr. 218-XVI din  

24 octombrie 2008 

lucru creat; 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

IV 2011- 

III 2012  
Justiţiei 19.02.2014 proiectul a fost remis spre 

examinare Guvernului.  

Proiectul a fost aprobat la ședința 

Guvernului din 16 iulie 2014, ulterior 

fiind înregistrat în Parlament cu nr. 351 

din 16 septembrie 2014. Proiectul poate 

fi vizualizat la linkul: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegis

lativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/2458/language/ro-

RO/Default.aspx  

* gov.md/publi

c/files/transp

arenta_in_pr

ocesul_deciz

ional/Sinteza

_obiectiilor_

si_propuneril

or-01-10-

2013.Pdf 

 

http://www.g

ov.md/doc.p

hp?l=ro&idc

=495&id=79

68 

Acț. 1.2.3. punct. 3  

Desfășurarea 

procesului de 

monitorizare a 

funcționării 

sistemului 

judecătoresc din 

perspectiva 

transparenței și a 

eficienței 

1.Metodologia 

de 

monitorizare, 

elaborată; 

2.Grupuri de 

lucru mixte 

pentru 

efectuarea 

monitorizării 

create; 

3.Monitorizare 

efectuată; 

4.Raport de 

monitorizare. 

Trimestrul I 

2013 – 

IV 2014 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerul 

Justiției 

În anul 2013 Centrul de Resurse Juridice 

a lansat Raportul privind transparența și 

eficiența CSM, în care a fost reflectată 

analiza activității instituției. 

Pe parcursul anului 2013, în baza 

sondajelor de opinie efectuate, au fost 

elaborate și lansate un șir de evaluări și 

rapoarte privind funcționarea sistemului 

judiciar: 

- Raportul privind rezultatele evaluării 

implementării sistemului de înregistrare 

audio a ședințelor de judecată SRS 

FEMIDA și a dispozitivelor portabile 

(iulie, 2013, ROLISP); 

- Raportul pe marginea studiului elaborat 

asupra nivelului de cunoștințe a 

populației asupra sistemului justiției 

(iunie, 2013, ROLISP). 

- Studiul privind atitudinile și nivelul de 

conștientizare a justiției de către 

populația RM (ianuarie, 2013, Magenta 

Consulting). 

- Efectuate sondaje de opinie a 

justițiabililor (ROLISP) privind 

profesionalismul și responsabilitatea 

persoanelor implicate în efectuarea 

justiției, în baza cărora a fost elaborată și 

Realizată 

 

Asistență tehnică: 

USAID 

ROLISP  

Surse alocate: 

 

48,0 mii lei 

Surse utilizate: 

48,0 mii lei 

 

 http://www.c

oe.int/t/dghl/

cooperation/

cepej/evaluat

ion/2014/Ra

pport_2014_

en.pdf 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/ro-RO/Default.aspx
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilor-01-10-2013.Pdf
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=495&id=7968
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=495&id=7968
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=495&id=7968
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=495&id=7968
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=495&id=7968
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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Metodologia de măsurare a 

performanțelor sistemului judecătoresc. 

La 22 octombrie 2014 în cadrul unei 

conferințe, care a avut loc la Ministerul 

Justiției, a fost prezentat raportul privind 

eficiența justiției și sistemului 

judecătoresc din Republica Moldova și 

țările Parteneriatului Estic, efectuat de un 

grup de experți, membri ai Comisiei 

Europene pentru Eficiența Justiției . 

La data de 19 noiembrie 2014 a fost 

prezentat public raportul integral efectuat 

de CEPEJ „Sistemul judiciar European - 

eficiența și calitatea sistemului 

judecătoresc„ (ediția 2014, pentru anii 

2010-2012). Totodată, este de menționat 

că acest raport apare În cadrul unui 

proiect comun al Uniunii Europene și 

Comisiei Europene și se întocmește o 

dată la doi ani. 

Acț. 1.2.3. punct.4  

Elaborarea 

standardelor privind  

durata actelor 

procesuale în cursul 

examinării cauzei și 

elaborarea 

metodologiei de 

control  al  aplicării 

acestora 

1. Standarde și 

metodologie 

elaborate 

2. Hotărârea 

plenului Curții 

Supreme de 

Justiție 

referitoare la 

durata actelor 

procesuale În 

cursul 

examinării 

cauzei, 

adoptată 

3. Numărul de 

controale 

efectuate de 

inspecția 

judiciară 

4. Numărul de 

Trimestrul 

I-IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

CSM a adoptat Hotărârea 582/24 din 06 

august 2013 cu privire la crearea 

grupului de lucru pentru elaborarea 

regulamentelor CSM. 

Acțiunea dată urmează a fi realizată în 

anul 2015 în cadrul proiectului 

ATRECO (sporirea eficienței, 

responsabilității și transparenței 

instanțelor judecătorești În Moldova) 

 

Nerealizată 
 

Proiectul CSM de 

asistență tehnică 

ATRECO 

Surse alocate: 

25,0 mii lei 

Surse utilizate: 

 

Dificultăți: 

Lipsa cadrului 

legal privind  

durata actelor 

procesuale în 

cursul examinării 

cauzei  

 

 

Hotărârea 

CSM nr. 

582/24 din 

06 august 

2013 

http://www.c

sm.md/files/

Hotaririle/20

13/24/582_2

4.pdf 

http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/24/582_24.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/24/582_24.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/24/582_24.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/24/582_24.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/24/582_24.pdf
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rapoarte 

Întocmite. 

 

Acț. 1.2.3. punct.5  

Elaborarea planului 

de instruire a 

judecătorilor privind 

gestionarea dosarelor 

şi regulile de 

amânare a examinării 

cauzelor 

 

Plan de 

instruire 

elaborat. 

Trimestrul 

I-IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În cadrul seminarelor de instruire 

organizate de către INJ, au fost incluse 

subiecte ce țin de gestionarea dosarelor 

și regulile de amînare a examinării 

cauzelor. 

 

 

Realizată 

* 

Asistență tehnică 

USAID  

 

inj.md/files/u

1/n_de_form

are_continua

_INJ__trime

strul_I_2013.

doc  

 

inj.md/files/u

1/_de_forma

re_continua_

INJ__trimest

rul_II_2013.

doc  

 

inj.md/files/u

1/__aprobat_

la_10_iulie_

_septembrie

_-

decembrie.d

oc  

Acț. 1.2.4. punct.1  

Efectuarea studiului 

privind uniformizarea 

practicii judiciare și 

asigurarea 

respectării 

principiului 

securității 

raporturilor juridice 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate. 

Trimestrul I 

2013 – IV 

2013 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

Studiu a fost realizat cu suportul ABA 

ROLI și a fost prezentat pe 19 decembrie 

2014 și are drept scop  identificarea 

carențelor legislative și a problemelor 

care generează jurisprudență neunitară, 

analizează independența și 

responsabilitatea judecătorului, 

principiul preemțiunii dreptului, precum 

și mecanismele existente de unificare a 

practicii judiciare din Republica 

Moldova și din străinătate. 

Recomandările studiului au drept scop 

sporirea calității actului justiției și 

consolidarea securității raporturilor 

Realizată Asistență tehnică: 

ABA ROLI  http://justice.

gov.md/publi

c/files/file/st

udii/studii_sr

sj/Danilet_te

xt.pdf 

http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
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juridice. 

Acț. 1.2.4. punct.2  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a Legii nr. 

789-XIII  din 26 

martie 1996 cu 

privire la Curtea 

Supremă de Justiţie, a 

Codului de procedură 

penală nr. 122-XV din  

14 martie 2003 și a 

Codului de procedură 

civilă nr. 225-XV din  

30 mai 2003 în partea 

ce ţine de competenţa 

Curţii Supreme de 

Justiţie 

 

Indicatori: 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul 

I-II 2014 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Au fost operate modificări la Codul de 

procedură civilă ( art. 12² CPC) și în 

Legea cu privire la CSJ (art. 16) în 

partea ce ține de competența Plenului 

Curții Supreme de Justiție să emită 

avizele consultative cu privire la modul 

de punere în aplicare a legii. La fel, în 

Codul de procedură penală au fost 

introduse modificări, fiind instituită o 

cale extraordinară de atac- recursul în 

interesul legii- prin care se asigură 

interpretarea și aplicarea unitară a legii 

penale și de procedură penală. (art. 

465¹CPP). 

În vederea asigurării uniformizării 

practicii judiciare, CSJ emite 

recomandări privind aplicarea legislației. 

Realizată *   Legea nr. 

153 din 

2012 pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 

http://lex.jus

tice.md/inde

x.php?action

=view&vie

w=doc&lan

g=1&id=34

4616 

 

Legea nr. 

155 din 

05.07.2012/

M.O. nr. 185 

din 

31.08.2012 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344626 

 

Legea nr. 66 

din 

05.04.2012, 

M.O. nr. 

155-159 din 

27.07.2012 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344151 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
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Acț. 1.2.4. punct. 3  

Efectuarea studiului 

privind oportunitatea 

creării unui portal 

informațional unic al 

tuturor instanțelor 

judecătorești în 

vederea optimizării 

paginilor web ale 

acestora 

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate. 

Trimestrul 

I-IV 2012 
Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Realizarea studiului nu este relevantă, 

deoarece este lansat și funcțional portalul 

unic al instanțelor judecătorești.  

 

 

Desuetă 

 

- http://instant

e.justice.md/

cms/ 

Acț. 1.2.4. punct.5 

Monitorizarea 

respectării 

principiului 

securității 

raporturilor juridice 

1.Monitorizare 

efectuată 

2. Raport de 

monitorizare 

Întocmit și 

difuzat 

Trimestrul 

I-II 2014 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

 

”Evaluarea compatibilității practicii 

judiciare naționale în raport cu 

jurisprudența CEDO în materia 

securității raporturilor juridice. 

Monitorizarea respectării principiului 

securității raporturilor juridice”. Acest 

raport a fost efectuat de către Ministerul 

Justiției, fiind făcut public în sem. I, 

2014.  

În cadrul acestuia a fost studiat modul de 

respectare al acestui principiu prin 

prisma practicii CEDO în cauzele versus 

Republica Moldova. Prin intermediul 

acestui raport au fost identificate un șir 

de probleme ce țin de respectarea 

principiului menționat  în procesul 

executării hotărîrilor CEDO în Republica 

Moldova, venind și cu propuneri pentru 

depășirea acestora. 

 

”Studiul cu privire la unificarea practicii 

judiciare și asigurarea principiului 

securității raporturilor juridice în 

Republica Moldova”. Acest studiu a fost 

efectuat de către expertul român Cristi 

Danileț,  cu suportul ABA ROLI, fiind 

prezentat în sem. II, 2014. 

Spre deosebire de primul studiu, este mai 

complex, bazîndu-se atît pe practica 

CEDO, cît și pe analiza legislației RM, 

standardele internaționale, precum și pe 

Realizată 

 

 Propuneri: 

Excluderea 

acțiunii din lista 

acțiunilor 

prioritare pentru 

asistență externă 

din 2015 

Raportul 

poate fi 

accesat la 

linkul: 

http://justice.

gov.md/publi

c/files/file/st

udii/studii_sr

sj/DGAG_S

RJ_Study_ve

rificat.pdf . 

1. Studiul 

privindunific

area practicii 

judiciare și 

asigurarea 

pricipiului 

securității 

raporturilor 

juridice în 

Republica 

Moldova 

poate fi 

accesat la 

linkul: 

http://justice.

gov.md/publi

c/files/file/st

udii/studii_sr

sj/Danilet_te

xt.pdf 

http://instante.justice.md/cms/
http://instante.justice.md/cms/
http://instante.justice.md/cms/
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf
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constatările întrevederilor organizate cu 

judecători, procurori, avocați, etc. 

 

Studiul prezintă aspectele teoretice ale 

acestui principiu, ulterior expunînd și 

aspectele practice ce țin de respectarea 

acestui principiu în RM. În final, studiul 

prezintă problemele identificate în de 

respectare a principiului securității 

juridice în RM și vine cu 11 măsuri 

(recomandări) pentru asigurarea unei 

practici unitare subaspectul legat de 

activitatea și atribuțiile instanțelor, 

deoarece anume asigurarea unei practici 

unitare constituie garanția de bază pentru 

respectarea principiului menționat supra. 

Acț. 1.2.5. punct. 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 30 

mai 2003 în partea ce 

ţine de competenţele 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Proiecte de 

lege elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul  

IV 2011- 

II 2012  

Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală. 

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 pentru modificarea Codului de 

procedură civilă a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare prin 

scrisoarea nr. 03/8982 din 8 noiembrie 

2011. Acesta a fost adoptat de Parlament 

la data de 5 iulie 2012. 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 66 

din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova nr. 

122-XV din 

14 martie 

2003 

 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344151 

Legea nr. nr. 

155 din 

05.07.2012 

pentru 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
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modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

civilă al 

Republicii 

Moldova nr. 

225-XV din 

30 mai 2003.  

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344626 

 

Acț. 1.2.5 punct.3 

Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

revizuirea 

componenței Curții 

Supreme de Justiție 

Proiect de act 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III 2012- 

II 2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

 

Acțiunea a fost executată prin adoptarea 

Legii nr. 153 din 05.07.2012. 

 

Ca urmare a adoptării Legii nr. 153 din 

05 iulie 2012, a fost modificată 

componenţa CSJ de la 49 la 33 de 

judecători. 

 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 

153 din data 

de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

&id=344616 

Acț. 1.2.6. punct. 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 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislației 

efectuată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul  

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanțele 

judecătorești 

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 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 

153 din data 

de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://lex.just

ice.md/index

.php?action=

view&view=

doc&lang=1

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344626
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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judecătoresc comun 

în calitate de 

judecător specializat 

în materia respectivă 

 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

&id=344616 

Acț. 1.2.6. punct. 2  

Evaluarea 

performanțelor 

judecătorilor de 

instrucție 

Evaluarea 

performanțelor 

realizată 

Trimestrul  

III-IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Pe parcursul anilor 2013-2014 Colegiul 

de evaluare judecătorilor a evaluat 

performanțele a 42 judecători de 

instrucție pentru reconfirmarea în funcția 

de judecător. 

Conform Planului de evaluare a 

judecătorilor de instrucție, elaborat de 

către CSM, urmează a fi evaluați încă 2 

judecători. 

De către Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor pe parcursul 

anului 2014 au fost evaluați 19 

judecători de instrucție. 

În total pentru anii 2013-2014 au fost 

evaluați 37 judecători de  instrucție din 

38. Un judecător de instrucție nu a fost 

evaluat din motivul aflării sub urmărire 

penală. 

Realizată 

 

 

- 

 

http://csm.m

d/files/Hotari

rile/2014/03/

99-3.pdf 

 

http://csm.m

d/hotariri-

ce.html 

 

Acț. 1.2.6. punct. 3  

Organizarea 

cursurilor de formare 

continuă pentru 

judecătorii de 

instrucţie evaluaţi 

 

1. Plan de 

studiu elaborat; 

2. Numărul 

cursurilor  

desfăşurate; 

3. Numărul de 

judecători 

instruiţi. 

 

Trimestrul 

IV 2012- 

II 2013  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Prin Hotărîrea CSM nr. 436/17 din 28 

mai 2013 a fost stabilit minimul de ore 

de instruire în cadrul INJ, cu evaluarea 

ulterioară a cunoștințelor de către 

Comisia INJ. A fost întocmit planul 

calendaristic de formare continuă pentru 

semestrul II 2013 cu includerea 

subiectelor obligatorii.  

Au fost colectate cererile  de la 

judecătorii de instrucție cu includerea 

imediată în listele seminarelor. 

Pentru perioada septembrie-decembrie 

2013 a fost aprobat Planul de instruire a 

Realizată  

* 

-  Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

 

http://csm.m

d/files/Hotari

rile/2013/17/

436-17.pdf 

http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/99-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/99-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/99-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/99-3.pdf
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
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judecătorilor de instrucție, în vederea 

confirmării ulterioare în funcția de 

judecător de drept comun.  

În septembrie 2013 au frecventat cursul 

de instruire 16 judecători de instrucție. 

Au fost reconfirmați în funcție 4 

judecători de instrucție. În decembrie 

2013 au finisat cursul de instruire 

organizat de INJ 24 de judecători de 

instrucție. Se colectează cererile de la 

judecători de instrucție referitor la 

confirmarea în funcția de judecători de 

drept comun. 

 

Acț. 1.2.6. punct. 4  

Elaborarea 

regulamentului 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

privind procedura şi 

condiţiile de numire a 

judecătorilor de 

instrucţie 

 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul 

II-III 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

La 12.02.2013 prin Hotarîrea CSM a fost 

aprobat Regulamentul privind procedura 

și condițiile de numire a judecătorilor de 

instrucție. 

Realizată  

* 

-  Hotărîrea 

CSM nr. 

145/6 din 

12.02.2013 

Acț. 1.2.6. punct.5  

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor și a 

modului de exercitare 

a funcției de 

judecător de 

instrucție 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raportare de 

monitorizare 

întocmite și 

distribuie. 

Trimestrul I 

2013- 

IV 2014 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Pe parcursul semestrului I 2013 de către 

Grupul de lucru a fost elaborat Proiectul 

Regulamentului privind procedura și 

condițiile de numire a judecătorilor de 

instrucție, aprobat prin Hotărârea CSM 

nr. 145/6 din 12.02.2013 și publicat în 

M.O. nr. 96 din 27.04.2013 

De către CRJM a fost prezentat 

Documentul de politici, în 2014, privind 

Realocarea judecătorilor de instrucţie: 

recomandări pentru fiecare instanţă 

Judecătorească. Acest document de 

politici evaluează modificările legislației 

privind modul de exercitare a funcției de 

judecător de instrucție, numărul de 

judecători de instrucție în instanțele 

naționale, volumul acestora de lucru etc. 

Raportul de monitorizare a fost prezentat  

public pe 28.01.2015. 

Realizată 

 

2014  

Surse alocate: 

 42,9 mii lei. 

Surse utilizate: 

realocate la altă 

acțiune din SRSJ, 

pe motiv că 

CRJM realizează 

acțiunea. 

 http://www.c

sm.md/files/

Hotaririle/20

13/17/436-

17.pdf 

 

Documentul 

de Politici al 

CRJM,  

http://crjm.or

g/category/p

ublications/j

ustitie/ 

 

Reforma 

instituției 

judecătorului 

de instrucție 

în Republica 

http://csm.md/files/Hotaririle/2013/6/145-6%281%29.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/6/145-6%281%29.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/6/145-6%281%29.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/6/145-6%281%29.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2013/17/436-17.pdf
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/


46 

 
 Moldova, :  

http://crjm.or

g/category/p

ublications/j

ustitie/  

 

 

 

Direcția strategică 1.3 Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției  

 

Acț. 1.3.1. punct. 1  

Elaborarea unui nou 

concept de instruire 

continuă a 

judecătorilor, 

procurorilor şi a altor 

reprezentanți ai 

sectorului justiţiei 

 

1. Concept 

elaborat; 

2. Numărul  

personalului 

necesar pentru 

realizarea 

noului concept, 

determinat 

Trimestrul 

II 2012  
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 

 

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

30.05.2012, INJ a solicitat instituțiilor 

responsabile desemnarea a cîte un 

reprezentant în grupul de lucru pentru 

elaborarea unui nou concept de instruire 

continuă. La 18.06.2012 a avut loc prima 

ședință a grupului de lucru în cadrul 

căreia au fost fixate obiectivele și 

repartizate sarcinile de lucru. 

Totodată, INJ a dus negocieri cu 

Programul ROLISP, USAID, în vederea 

acordării asistenței la elaborarea 

conceptului. În bază de concurs, a fost 

selectat un expert național. INJ împreună 

cu expertul și reprezentanții Programului 

ROLISP, USAID, a convocat 17 ședințe 

de lucru cu reprezentanții tuturor 

instituțiilor conexe sectorului justiției. La 

3 iunie a fost prezentat proiectul 

Concepției de formare continuă a 

judecătorilor, procurorilor șfost selectat 

un expert național. INJ împreună 

După definitivarea proiectului 

Concepției, de către INJ a fost expediat 

spre avizare instituțiilor responsabile 

conform SRSJ, precum și celorlalte 

instituții conexe sectorului justiției, care 

au participat în cadrul ședințelor de lucru 

cu expertul. 

La 5 iulie, Consiliul INJ a aprobat 

proiectul Concepției și a decis 

dezbaterea publică a proiectului cu 

Realizată  

* 

 

Asistență tehnică : 

Programului 

ROLISP USAID 

 Proiectul 

Concepției 

este plasat pe 

site-ul INJ 

http://www.inj

.md/node/7 

http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://www.inj.md/node/7
http://www.inj.md/node/7
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organizarea unei mese rotunde. 

Cu asistența Programului ROLISP, 

USAID, a fost contractat un expert din 

România, care la 15 iulie a prezentat un 

Raport de expertiză asupra proiectului 

Concepției de formare continuă. 

Cu susținerea Programului ROLISP, 

USAID, la 18 iulie a fost desfășurată o 

masă rotundă la care s-a discutat 

proiectul Concepției cu reprezentanți ai 

tuturor instituțiilor vizate. 

 În urma acestor discuții, ținînd cont de 

avizele instituțiilor și de raportul de 

expertiză, Concepția a fost definitivată și 

aprobată prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.10/5 din 27.09.2013. 

 Totodată, cu asistența Programului 

ROLISP, USAID, a fost elaborată 

Structura statelor de personal ale INJ 

pentru anii 2014-2016 în număr de 97 

unități. 

 

Acț. 1.3.1. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din  

8 iunie 2006 privind 

Institutul Național al 

Justiției, a Legii  

nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire 

la statutul 

judecătorului și a 

Legii  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiției,  

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

Prin scrisoarea nr. 03/6352  din 23 iunie 

2014 proiectul a fost remis spre 

examinare Guvernului, fiind aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 796 din 29 

septembrie 2014. Proiectul a fost 

înregistrat în  Parlament cu nr. 371 din 

06.10.2014. 

Proiectul legii va contribui la 

îmbunătăţirea activităţii Institutului 

Naţional al Justiţiei, a organelor sale de 

conducere, precum şi a unor organe 

facultative (Comisia pentru examenele 

de absolvire, Comisia pentru examenele 

de admitere etc.), sporirea eficienţei 

Institutului prin crearea mecanismului de 

evaluare a calităţii cursurilor de instruire 

predate în cadrul acestuia, sporirea 

transparenţei activităţii Institutului şi 

procesului de luare a deciziilor de către 

Realizată - 

 

Proiectul poate 

fi accesat la 

linkul:  

http://justice.g

ov.md/pagevie

w.php?l=ro&i

dc=230 

(proiectul cu 

nr. 72) 

Proiectul 

a fost remis 

Parlamentul

ui, 

înregistrat cu 

nr. 371 și 

poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://www.par

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
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 organele de conducere a acestuia. 

În acelaşi timp, proiectul va înlesni:  

 promovarea şi implementarea 

unor criterii de selectare a cadrelor 

didactice; 

 eficientizarea şi creşterea 

gradului de profesionalism a 

judecătorilor şi procurorilor în funcţie, a 

personalului sistemului judecătoresc şi 

altor categorii de persoane care 

activează în cadrul sistemului de justiţie; 

 crearea suportului legislativ 

pentru introducerea şi aplicarea 

metodelor noi de formare (de exemplu 

instruirea la distanţă), introducerea unor 

noi sisteme de colectare a opţiunilor 

judecătorilor şi procurorilor pentru 

formarea continuă a acestora, 

mecanismelor de evidenţă a cursurilor la 

care a participat fiecare subiect al 

formării continue; 

 crearea premiselor de 

interacţiune a Institutului Naţional al 

Justiţiei cu Colegiul de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, Colegiului 

de calificare al procurorilor, Consiliul 

Superior al Magistraturii şi Consiliul 

Superior al Procurorilor în procesul de 

elaborare a planurilor de formare 

continuă etc. 

lament.md/Pro

cesulLegislativ

/Proiectedeact

elegislative/tab

id/61/Legislati

vId/2478/lang

uage/ro-

RO/Default.as

px 

 

Act. 1.3.1. punct. 3  

Elaborarea 

proiectelor de 

modificare a cadrului 

normativ intern al 

INJ în conformitate 

cu modificările 

legislației 

Cadrul 

normativ intern 

modificat 

Trimestrul 

I-II 2013 
Institutul 

Național al 

Justiției 

Cadrul normativ intern va fi elaborat în 

vederea executării prevederilor 

legislative, imediat după aprobarea 

amendamentelor la Legea nr. 152-XVI 

din 8 iunie 2006 privind Institutul 

Național al Justiției. Dat fiind faptul că 

promovarea proiectului de lege privind 

Institutul Național al Justiției este În 

întârziere, INJ este în imposibilitate de a 

realiza această acțiune. 

Nerealizată  Dificultăți – 

Modificarea 

cadrul normativ 

intern este 

condiționată de 

elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative, 

inclusiv a Legii 

nr. 152-XVI din 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
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8 iunie 2006 

privind 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

Acț. 1.3.1. punct. 4  

Crearea unui centru 

de informații juridice 

accesibil pentru 

judecători, procurori 

și reprezentanți altor 

profesii juridice 

Centru creat și 

funcțional. 

Trimestrul 

I-IV 2013 
Institutul 

Național al 

Justiției 

Organigrama Centrului a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului INJ nr.7/1 din 

20.06.2014 și transmisă Ministerului 

Finanțelor pentru informare și majorarea 

statului de personal al INJ cu unitățile de 

personal necesare începÎnd cu 1 ianuarie 

2015.  

Unitățile de personal nu au fost alocate și 

nu este posibilă demararea activității 

Centrului. 

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr.10/6 

din 22.08.2014 a fost aprobat Conceptul 

Centrului de Informare și Documentare 

Juridică. 

În vederea creării Centrului a fost 

identificată o sală în incinta INJ. 

INJ a semnat un Memorandum de 

înțelegere cu Leavitt Institute for 

International Development, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului INJ nr.10/3 din 

22.08.2014. În baza acestui parteneriat 

urmează ca Centrul să fie dotat cu 

echipamentul necesar pentru organizarea 

videoconferințelor, precum și oferită 

mentinanță echipamentului pe durata a 4 

ani. 

Totodată, INJ a desfășurat procedura de 

achiziție a tehnicii de calcul necesare 

pentru activitatea incipientă a Centrului, 

însăîn anii viitori urmează a fi procurate 

și alte echipamente, softuri utile 

realizării atribuțiilor Centrului. 
 

 

Realizată 

Parțial 

 

Surse alocate: 

550,0 mii lei 

Surse utilizate: 

550,0 mii lei 

Dificultăți – 

insuficiența 

mijloacelor 

financiare pentru 

dotarea 

Centrului. 

Riscuri – 

nealocarea 

unităților de 

personal 

necesare pentru 

funcționarea 

Centrului. 

Concluzii și 

recomandări – 

alocarea 

mijloacelor 

financiare. 

 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.7/1 din 

20.06.2014 și 

Organigrama 

Centrului sunt 

plasate pe 

http://www.inj

.md/node/545 

 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.10/6 din 

22.08.2014 și 

anexa sunt 

plasate pe 

http://www.inj

.md/files/u1/H

otararea_nr_10

-6.pdf și, 

respectiv, 

http://www.inj

.md/files/u1/_I

NJ_22_08_20

14_aprobare_

Conceptia_Ce

ntrului.pdf 

 

HotărâreaCons

iliului INJ 

nr.10/3 din 

22.08.2014 

este plasată pe 

http://www.inj

.md/files/u1/H

otararea_nr_10

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-6.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-6.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-6.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-6.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/_INJ_22_08_2014_aprobare_Conceptia_Centrului.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-3.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-3.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-3.pdf
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-3.pdf 

Acț. 1.3.1punct. 5 

Formarea de 

formatori pentru 

instruirea iniţială şi 

continuă, inclusiv în 

domeniul 

metodologiei de 

instruire 

1. Planuri de 

instruire 

elaborate  

2. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul de 

formatori 

instruiţi 

Trimestrul 

I-IV 2013 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În conformitate cu Planul de formare 

formatori pentru anul 2014, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului INJ nr.13/2 din 

27.12.2013, INJ a organizat următoarele 

activități de formare formatori: 

 Seminare privind „Respectarea 

principiului contradictorialităţii. 

Aplicarea măsurilor speciale de 

investigaţii. Aplicarea arestării 

preventive. Admisibilitatea 

probelor”, organizate la 31.01.2014, 

24.02.2014 și 21.03.2014, în 

colaborare cu NORLAM şi 

ABA/ROLI, fiind formați 44 de 

formatori. 

 Seminare privind „Metodologia de 

formare activ-participativă”, 

organizate la 6-7.02.2014, 3-

4.07.2014 și 4-5.12.2014, în 

parteneriat cu USAID ROLISP, fiind 

formați 45 de formatori. 

 Seminarul „Activitatea Curţii 

Europene a Drepturilor Omului: 

tendinţe şi provocări”, organizat la 

29.05.2014, în colaborare cu 

NORLAM, ABA/ROLI şi Consiliul 

Europei, fiind formați 18 formatori. 

 Seminarul „Aplicarea raporturilor de 

muncă şi standardele internaţionale 

în domeniul muncii”, organizat la 10-

11.06.2014, în colaborare cu OIM, 

fiind formați 20 formatori.  

 Seminarul „Soluţionarea litigiilor 

electorale”, organizat la 25-

26.09.2014, în colaborare cu Centrul 

de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral, fiind formați 11 formatori-

judecători. 

 Seminarul „Dezvoltarea abilităților 

de instruire a adulților. Metode 

interactive de predare”, organizat la 

Realizată Asistență tehnică: 

NORLAM, 

ABA/ROLI, 

USAID ROLISP, 

Consiliul Europei, 

OIM, 

Centrul de 

Instruire 

ContinuăÎn 

Domeniul 

Electoral, 

IRZ, 

Oficiul CoE În 

Moldova, Centrul 

de Drept al 

Femeilor, 

OSCE, 

Fundația OAK 

 

INJ 

Surse alocate: 

296.3 mii lei 

Surse utilizate: 

296.3 mii lei 

 

 

 Planurile de 

formare 

formatori 

pentru anii 

2014 și 2015 

sunt plasate pe 

http://www.inj

.md/node/318 

 

http://www.inj

.md/node/825 

 

Comunicatele 

sunt plasate pe 

http://www.inj

.md/node/917 

 

http://www.inj

.md/node/952 

 

http://www.inj

.md/node/995 

 

http://www.inj.md/files/u1/Hotararea_nr_10-3.pdf
http://www.inj.md/node/318
http://www.inj.md/node/318
http://www.inj.md/node/825
http://www.inj.md/node/825
http://www.inj.md/node/917
http://www.inj.md/node/917
http://www.inj.md/node/952
http://www.inj.md/node/952
http://www.inj.md/node/995
http://www.inj.md/node/995
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16-17.10.2014, în parteneriat cu 

NORLAM şi ABA/ROLI, fiind 

formați 18 formatori. 

 Seminarul „Tehnici metodologice 

moderne de predare în cadrul INJ”, 

organizat la 18-19.09 și 13-

14.11.2014, în parteneriat cu 

Fundaţia germană IRZ, fiind formați 

18 formatori, cu durata totală de 27 

de ore. 

 Seminarul „Standardele CEDO şi 

aplicarea lor de către judecători şi 

procurori în Republica Moldova”, 

organizat la 9-11.09, 8-10.10, 4-6.11 

și 26-28.11.2014, în cooperare cu 

Oficiul CoE în Moldova, fiind 

formați 19 formatori, cu durata totală 

de 96 de ore. 

 Seminarul „Implementarea legislației 

Republicii Moldova cu privire la 

violența în familie”, organizat la 10-

12.01.2014, în colaborare cu Centrul 

de Drept al Femeilor și cu suportul 

financiar al Misiunii OSCE în 

Moldova şi Fundaţiei OAK, fiind 

formați 24 de formatori. 

În total, în anul 2014 au fost organizate 

17 seminare cu 9 tematici, fiind 

înmânate 217 certificate de formare 

formatori. 

Totodată, în conformitate cu Planul de 

formare formatori pentru anul 2015, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ 

nr.13/2 din 21.11.2014, INJ are 

planificate 10 seminare de formare 

pentru cca 240 de formatori ai INJ. 

Acț. 1.3.1.punct 6 

Monitorizarea 

implementării 

reformei Institutului 

Național al Justiției 

1.Monitorizare 

efectuată 

2. Raport de 

monitorizare 

Întocmit și  

Trimestrul 

I-IV 2014 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Monitorizarea reformei INJ va fi posibilă 

doar după adoptarea de către Parlament 

a proiectului Legii promovat în baza 

acțiunii 1.3.1 p.2.  

 

Nerealizată 

 

 Dificultăți: 

Monitorizarea 

reformei INJ va 

fi posibilă doar 

după adoptarea 
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difuzat Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

de către 

Parlament a 

proiectului 

Legii promovat 

în baza acțiunii 

1.3.1 p.2.  

2014 

Proiectul legii 

poate fi accesat 

la linkul: 

http://www.parla

ment.md/Proces

ulLegislativ/Proi

ectedeactelegisla

tive/tabid/61/Le

gislativId/2478/l

anguage/ro-

RO/Default.aspx 

Pentru a asigura 

eficiența 

monitorizării, 

efectuarea 

acesteia va fi 

posibilă doar 

după o perioadă 

de cel puțin 6 

luni de la 

adoptarea Legii 

menționate 

supra. 

Acț. 1.3.1. punct. 8  

Stabilirea unor 

criterii obiective de 

determinare a 

necesarului de 

mijloace financiare 

pentru instruirea 

inițială și continuă 

1. Criterii 

stabilite; 

2. Bugetul 

Institutului 

Național al 

Justiției 

revizuit În 

conformitate 

cu necesitățile  

sale reale. 

Trimestrul 

II  2013  
Institutul 

Național al 

Justiției, 

Ministerul 

Finanțelor 

Prin Ordinul nr.30-14/G din 27.05.2014 

a fost creat Grupul de lucru pentru 

elaborarea unor criterii obiective de 

determinare a necesarului de mijloace 

financiare pentru instruirea iniţială şi 

continuă în cadrul INJ, din care fac parte 

reprezentanți ai INJ, MF și USAID 

ROLISP. 

Prima ședință a grupului de lucru a avut 

loc la 04.06.2014 în cadrul căreia s-a 

stabilit modalitatea de lucru asupra 

criteriilor. 

Nerealizată Cu suportul tehnic 

al Programului  

ROLISP  

USAID 

 

Dificultăți – 

pentru realizarea 

acestei acțiuni 

INJ necesită 

asistență 

externă, 

deoarece 

criteriile 

elaborate de 

către grupul de 

lucru, creat prin 

ordinul INJ 

- 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
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La 1.07.2014 a avut loc a doua ședință a 

grupului la care a fost discutat proiectul 

de document elaborat de către personalul 

INJ. La această ședință s-a pus în 

discuție din nou problematica realizării 

acestei acțiuni, dat fiind faptul că nu este 

clar care este rezultatul acesteia.  

nr.30-14/G din 

27.05.2014, nu 

au fost avizate 

pozitiv de către 

Ministerul 

Finanțelor. 

imposibilitatea 

de a identifica și 

remunera 

expertul. 

 

 

 

Acț. 1.3.2 punct. 1 

Crearea sistemului 

care să permită 

determinarea 

completăși la timp a 

necesităților de 

instruire a 

reprezentanților 

sectorului justiției 

Metodologia 

de determinare 

a necesităților 

de instruire, 

elaborată și 

aprobată. 

Trimestrul 

I- II  2013 
Institutul 

Național al 

Justiției 

Metodologia de determinare a 

necesităților de formare inițială a 

candidaților la funcția de judecător și 

Metodologia de determinare a 

necesităților de formare continuă a 

judecătorilor au fost elaborate În 

parteneriat cu Programul ROLISP, 

USAID, și au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului INJ nr.13/3 din 

27.12.2013. 

Metodologia de determinare a 

necesităților de formare inițială a 

candidaților la funcția de procuror și 

Metodologia de determinare a 

necesităților de formare continuă a 

procurorilor au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului INJ nr.1/3 din 

31.01.2014. 

Metodologia de determinare a 

necesităților de formare a grefierilor, 

asistenților judiciari, șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești și 

consilierilor de probațiune a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului INJ 

nr.9/2 din 18.07.2014. 

Realizată Asistență tehnică: 

Programul 

ROLISP, USAID 

 

 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.1/3 din 

31.01.2014 și 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.9/2 din 

18.07.2014, 

inclusiv 

Metodologiile 

sunt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj

.md/node/545 

Acț. 1.3.2 punct. 2 

Crearea unui 

program online de 

comunicare între 

1. Program 

online creat 

2. Planul de 

instruire În 

Trimestrul 

III-IV 

2013 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

În primul trimestru al anului 2014 a fost 

selectată compania IT care va crea 

programul on-line de înscriere la cursuri. 

În luna februarie 2015 urmează a fi 

Realizată 

Parțial 

Asistență tehnică: 

USAID  

ROLISP   

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
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Institutul Național al 

Justiției și beneficiarii 

instruirii în vederea 

identificării 

domeniilor de 

instruire și a 

organizării 

seminarelor de 

instruire 

funcție de 

solicitări, 

elaborat și 

aprobat 

finalizate lucrările  și, ulterior pe 

perioada anului, să fie testate 

funcționalitățile și efectuate ajustările 

respective. 

 

 

Acț. 1.3.2 punct. 3 

Crearea unei baze de 

date electronice 

comune a Institutului 

Național al Justiției, 

Consiliului Superior 

al Magistraturii și 

Procuraturii 

Generale privind 

numărul orelor  

de instruire continuă 

acumulate anual de 

fiecare judecător, 

procuror sau alt 

reprezentant al 

sectorului justiției, 

numărul temelor 

studiate, precum și 

alte date ce țin de 

activitatea de 

instruire 

Bază de date 

creatăși 

funcțională 

Trimestrul 

III 2013- 

II 2014 

Institutul 

Național al 

Justiției 

În primul trimestru al anului 2014 a fost 

selectată compania IT care va crea baza 

de date electronice. Lucrările urmează a 

fi finalizate în luna februarie 2015 și, 

ulterior pe perioada anului, să fie testate 

funcționalitățile și efectuate ajustările 

respective 

 

Realizată 

Parțial 

 

Asistență tehnică: 

USAID ROLISP  

 

INJ: 

Surse alocate: 

252,0 mii lei 

 

Surse utilizate: 

Nu au fost 

utilizați, deoarece 

USAID ROLISP  

realizează 

acțiunea, sursele 

financiare 250, o 

mii lei fiind 

redirecționați la 

acț. 1.3.2 p.3. 

 

http://inj.md/n

ode/17 

Acț. 1.3.2 punct. 4  

Revizuirea planului 

de învăţământ pentru 

formarea iniţială și a 

programelor existente 

şi elaborarea 

programelor pentru 

disciplinele noi  

Planul de 

învățământ și 

programele 

elaborate şi 

aprobate de 

Consiliul 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei. 

Trimestrul 

I-IV 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de învățămînt pentru candidații la 

funcțiile de judecător și procuror în 

perioada 1 octombrie 2012 – 31 martie 

2014 a fost aprobat la ședința Consiliului 

INJ din 20.08.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul I, promoția 

2012-2014 au fost aprobate la ședința 

Consiliului INJ din 21.09.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul II, promoția 

2012-2014 au fost aprobate la ședința 

Realizată  

* 

Asistență tehnică  

USAID ROLISP 

 

- Planul de 

învățămînt și 

curriculele sînt 

publicate pe 

site-ul INJ. 

http://www.inj

.md/node/13 

http://www.inj

.md/node/545 

 

http://inj.md/node/17
http://inj.md/node/17
http://www.inj.md/node/13
http://www.inj.md/node/13
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
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Consiliului INJ din 22.12.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul III, 

promoția 2011-2013 au fost aprobate la 

ședința Consiliului INJ din 22.12.2012. 

 

USAID ROLISP a contractat serviciile 

unui expert in elaborarea curriculei de 

studii care ar evalua şi propune 

modificări la aceasta. ROLISP a primit 

primul draft al evaluării cu propuneri şi a 

transmis-o către INJ pentru comentarii. 

Avînd în vedere volumul considerabil al 

activităţilor pe document, varianta finală 

a fost definitivată în luna augiust 2013 

 Acț. 1.3.2. punct. 5  

Revizuirea     

modalității de selectare 

a cadrelor didactice și 

a componenței 

Consiliului Institutului 

Național al Justiției; 

revizuirea sistemului 

de administrare a 

Institutului Național al 

Justiției 

1. Modalități 

de selectare a 

cadrelor 

didactice 

elaborate; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului; 

3. Componența 

Consiliului 

Institutului 

Național al 

Justiției, 

stabilită; 

4. Noul sistem 

de administrare 

elaborat și 

aplicat. 

 

Trimestrul 

I- IV  

2012  

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiției 

 

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr.3/2 din 

21.02.2012 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”. Astfel, a fost revăzută 

modalitatea de selectare a cadrelor 

didactice. Suplimentar, în parteneriat cu 

USAID ROLISP, a fost elaborat Statutul 

formatorului, care a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului INJ nr.4/3 din 

04.04.2014. 

Proiectul de modificare a Legii INJ, 

inclusiv în partea ce ține de revizuirea 

componenţei Consiliului INJ și a 

sistemului de administrare a INJ, a fost 

remis spre examinare Guvernului la 

23.06.2014. Actualmente, proiectul se 

află în Parlament  la etapa de avizare cu 

autoritățile/instituțiile publice 

 

 

Realizată 

Parțial 

 

Asistență tehnică: 

(3 experți) 

USAID  

ROLISP  

Dificultăți: 

Cadrul legislativ 

nu a fost 

modificat 

Regulamentul 

cu privire la 

organizarea 

concursului 

privind 

suplinirea 

posturilor 

didactice și 

remunerarea 

muncii din 

06.06.2007 

este plasat pe 

site-ul INJ 

http://www.inj

.md/node/7 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.4/3 din 

04.04.2014 și 

Statutul 

formatorului 

sunt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.md/node/7
http://www.inj.md/node/7
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http://www.inj

.md/node/545P

roiectul de 

modificare a 

Legii INJ este 

plasat sub 

nr.72 pe 

http://www.ju

stice.gov.md/p

ageview.php?l

=ro&idc=230 

Proiectul de 

modificare a 

Legii INJ este 

plasat sub 

nr.371 pe 

http://parlame

nt.md/Procesul

Legislativ/Proi

ectedeactelegis

lative/tabid/61/

LegislativId/2

478/language/r

o-

RO/Default.as

px 

 

Acț. 1.3.2. punct. 6  

Elaborarea unor 

metode moderne de 

instruire 

Metodele 

elaborate şi 

aplicate. 

Trimestrul 

I-IV 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

La 14-15 mai și 13-14 septembrie 2012 , 

INJ a organizat, cu sprijinul Fundației 

IRZ, un seminar de formare formatori în 

domeniul „Tehnici metodologice 

moderne de instruire în cadrul INJ”, la 

care au fost instruiți 32 de formatori. 

La instruirea inițială și continuă, 

formatorii aplică noile metode moderne 

de instruire. 

Totodată, INJ a dus negocieri cu 

Realizată  

* 

Asistență tehnică: 

Fundația IRZ, 

Programul 

ROLISP 

Dificultăți : 

- lipsa 

cadrului 

legislativ de 

remunerare a 

formatorilor de 

instruire la 

distanță. 

- formarea 

formatorilor de 

 

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
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Programul ROLISP în vederea acordării 

asistenței la elaborarea unor metode 

moderne de instruire 

Sistemul ILIAS, care este o platformă de 

instruire la distanţă a fost instalat. 

Utilizarea acestuia este împiedicată de 

lipsa specialiştilor IT, care ar putea să 

instruiască colaboratorii INJ referitor la 

utilizarea sistemului.  

 

instruire la 

distanță. 

- lipsa de 

mijloace pentru 

organizarea 

instruirilor 

formatorilor în 

acest domeniu 

peste hotare. 

 

Acț. 1.3.2. punct. 7 

Crearea 

mecanismului de 

instruire continuă la 

distanță 

1. Condițiile 

pentru 

implementarea 

instruirii la 

distanță, 

create; 

2. Programele 

de instruire la 

distanță 

elaborate și 

aprobate; 

3. Criteriile de 

instruire a 

formatorilor, 

elaborate și 

aplicate. 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2014 

Institutul 

Național al 

Justiției 

1. În parteneriat cu Fundaţia Germană 

pentru Cooperare Juridică Internaţională 

(IRZ) și  USAID ROLISP au fost create 

condiţiile pentru implementarea instruirii 

la distanţă, și anume: a fost procurat un 

server pentru INJ și instalată platforma 

de instruire la distanţă ILIAS. 

Totodată, au fost organizate instruiri în 

vederea utilizării platformei ILIAS, și 

anume: 

a) în perioada 14-15 mai 2012, cu 

susţinerea Fundației IRZ, a fost organizat 

seminarul de formare a formatorilor 

„Metodologia pregătirii şi predării 

seminarelor în cadrul instruirii la 

distanţă” la care au participat formatorii 

şi colaboratorii implicaţi ai INJ (32 

persoane); 

b) în perioada 11-13 septembrie 2013, 

cu susţinerea Fundaţiei IRZ, a fost 

organizat un atelier de lucru „eLearning 

– introducere în bazele tehnice şi 

didactice ale domeniului de instruire” la 

care au participat formatori şi 

colaboratori implicaţi din cadrul INJ (22 

de persoane). 

La fel, prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.7/4 din 20.06.2014, a fost aprobat 

Regulamentul privind instruirea la 

distanţă în cadrul INJ. 

De asemenea, INJ a semnat un 

Realizată 

 

Asistență tehnică: 

IRZ Programul 

ROLISP, 

USAID 

 

Surse alocate: 

200,0 mii lei 

Surse utilizate: 

200,0 mii lei 

 

 Hotărîrile 

Consiliului 

INJ nr.7/4 și 

nr.7/5 din 

20.06.2014 

inclusiv 

Regulamentul 

și Planul de 

elaborare a 

cursurilor de 

instruire la 

distanţă pentru 

anul 2014 sunt 

plasate pe 

http://www.inj

.md/node/545 

 

Hotărîrea 

Consiliului 

INJ nr.5/5 din 

24.04.2014, 

inclusiv  

Statutul 

formatorului 

sunt plasate pe 

http://www.inj

.md/node/545 
 

Comunicatele 

sunt plasate pe  

http://www.inj

file:///C:/Users/cazacu/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/ilias.inj.md
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/461
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Memorandum de înțelegere cu Leavitt 

Institute for International Development, 

care va dota o sală din cadrul INJ cu 

echipamentul necesar pentru organizarea 

videoconferințelor, precum și va oferi 

mentenanță echipamentului pe durata a 4 

ani. 

2. Cu susţinerea USAID ROLISP a fost 

elaborat primul curs de instruire la 

distanţă „Specificul psihologic şi 

particularităţile audierii victimelor 

traficului de fiinţe umane”. Acest curs a 

fost lansat pe parcursul anului 2014 de 4 

ori și s-au înscris în total 110 persoane, 

fiind promovat de către 86 de persoane.  

Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/5 din 

20.06.2014 a fost aprobat Planul de 

elaborare a cursurilor de instruire la 

distanţă pentru anul 2014. În 

conformitate cu acest plan, în luna 

octombrie a fost finalizat cursul 

„Prevenirea corupției în sectorul 

justiției”, care a fost testat de către 13 

persoane, fiind promovat de către 7 

persoane. 

Sunt la etapa de elaborare/finalizare încă 

4 cursuri de instruire la distanţă cu 

genericul: „Cum utilizăm Modulul de 

Măsurare a Performanţei din Programul 

Integrat de Gestionare a Dosarelor?”, 

„Protecția datelor cu caracter 

personal”, „Imaginea instituţională şi 

comunicarea cu mass-media” și 

„Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor”. 

 3. Cu referire la criteriile de instruire a 

formatorilor specificăm că cerinţele faţă 

de formatori au fost consolidate prin 

aprobarea Statutului formatorului 

(Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/5 din 

24.04.2014), totodată cerinţele specifice 

pentru formatori sunt menţionate în 

.md/node/461  

 

http://www.inj

.md/node/744  

 

http://www.inj

.md/node/859  

 

http://www.inj

.md/node/918 

 

 

http://www.inj.md/node/461
http://www.inj.md/node/744
http://www.inj.md/node/744
http://www.inj.md/node/859
http://www.inj.md/node/859
http://www.inj.md/node/918
http://www.inj.md/node/918
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Regulamentul privind instruirea la 

distanţă în cadrul Institutul Național al 

Justiției, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.7/4 din 20.06.2014. 

 

Acț.1.3.2. punct. 8 

Desfășurarea 

instruirii la distanță 

1. Numărul de 

cursuri de 

instruire la 

distanță 

desfășurate 

2. Numărul  de 

beneficiari ai 

instruirii la 

distanță 

 

Trimestrul 

I-IV 2014 
Institutul 

Național al 

Justiției, 

Cu susţinerea USAID ROLISP a fost 

elaborat primul curs de instruire la 

distanţă „Specificul psihologic şi 

particularităţile audierii victimelor 

traficului de fiinţe umane”, cu durata de 

8 ore, destinat judecătorilor, procurorilor 

și altor profesioniști din sectorul justiției.  

 În perioada 1-7.04.2014 cursul 

electronic a fost testat de un grup de 11 

persoane selectate din rândul 

formatorilor, reprezentanților donatorilor 

și ai INJ. După îmbunătățirea cursului, în 

baza feed-back-ului obținut de la 

participanți, a fost deschisă înscrierea 

online la cursul electronic. 

 În perioada 26.05-09.06.2014 au urmat 

și finalizat acest curs primul grup 

compus din 23 persoane. 

 În perioada 7-21.07.2014 au urmat și 

finalizat acest curs al doilea grup compus 

din 59 persoane. 

 În perioada 30.10-14.11.2014 au urmat 

și finalizat acest curs al treilea grup 

compus din 17 persoane. 

 Astfel, în anul 2014, au fost eliberate 86 

de certificate la cursul electronic de 

instruire „Specificul psihologic şi 

particularităţile audierii victimelor 

traficului de fiinţe umane”. Pe data de 

10.07.2014 INJ a organizat festivitatea 

de înmînare a certificatelor pentru  

participanţi din primul grup, precum și 

din grupul de participanţi care au testat 

acest curs. Ulterior, aceste certificate vor 

fi eliberate electronic. 

Al doilea curs de instruire la distanță 

„Prevenirea corupției în sectorul 

Realizată 

 

Surse alocate: 

200,0 mii lei 

 

Surse utilizate: 

200,0 mii lei 

Riscuri: 

insuficiența de 

resurse umane 

pentru a 

coordona 

procesul de 

elaborare a mai 

multor cursuri 

electronice. 

Concluzii:- 

majorarea 

statelor de 

personal ale 

INJ. 

Anunțurile 

sunt plasate pe 

http://www.inj

.md/node/885 

și 

http://www.inj

.md/node/901 

 

http://www.inj

.md/node/901 

 

http://inj.md/n

ode/972 

 

http://www.inj

.md/node/989 

 

Comunicatele 

sunt plasate pe  

http://www.inj

.md/node/859 

 

http://www.inj

.md/node/918 

http://www.inj.md/node/885
http://www.inj.md/node/885
http://www.inj.md/node/901
http://www.inj.md/node/901
http://www.inj.md/node/901
http://www.inj.md/node/901
http://inj.md/node/972
http://inj.md/node/972
http://www.inj.md/node/989
http://www.inj.md/node/989
http://www.inj.md/node/859
http://www.inj.md/node/859
http://www.inj.md/node/918
http://www.inj.md/node/918
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justiției” a fost testat în perioada 1-

31.10.2014 de către 13 persoane, fiind 

promovat de către 7 persoane. 

În total, în anul 2014, au fost elaborate 2 

cursuri de instruire la distanță, fiind 

instruite 93 de persoane. 

Totodată, în parteneriat cu Școala 

Națională de Grefieri din România, INJ a 

lansat un curs de formare la distanță 

pentru grefierii din Republica Moldova 

cu tematica „Limba română. Elemente 

de gramatică. Dificultăţi, ezitări, 

confuzii”. Perioada- limită de înscriere la 

curs este 30.11.2014, iar perioada activă 

a cursului este 21.11.2014-21.01.2015. 

 

Acț. 1.3.3. punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu şi formularea 

de recomandări 

privind necesitatea 

specializării 

judecătorilor pe 

cauze specifice 

 

Studiul 

efectuat şi 

recomandările 

formulate. 

Trimestrul 

I-IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

Studiul a fost realizat de către CRJM și  

prezentat public în februarie 2014. IRP a 

realizat un studiu separat cu privire la 

oportunitatea instanțelor specializate 

pentru minori.  

Realizată 

* 

-  Studiu CRJM  

http://crjm.org/

category/publi

cations/justitie

/ 

Studiu IRP  

http://old.irp.m

d/files/132145

2456_ro.pdf  
Acț. 1.3.3. punct. 2 

Elaborarea și 

aprobarea actelor 

normative privind 

specializarea 

judecătorilor pe 

cauze specifice 

Actele 

normative ale 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, 

elaborate și 

aprobate. 

Trimestrul 

I- II  2013 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin Hotărârea CSM nr. 219/8 din 

05.03.2013 au fost desemnați judecătorii 

pentru specializare în domeniul 

examinării cauzelor cu implicarea 

minorilor, judecătorilor de instrucție. 

A fost creat un grup de lucru din 

reprezentanți ai Ministerului Justiției, 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

Centrului de Resurse Juridice. Pentru 

acțiunea dată este relevant Studiul 

privind necesitatea specializării 

judecătorilor pe cauze specifice a fost 

prezentat în februarie 2014, realizat de 

Centrul de Resurse Juridice. 

Realizată 

parțial 

 

Dificultăți: 
acțiunea dată 

este În strânsă 

corelare cu 

acțiunea 1.1.1 

(3) din planul de 

acțiuni a SRSJ. 

Odată cu 

realizarea 

acțiunii 1.1.1 (3) 

va fi posibilăși 

realizarea 

acțiunii date. 

Hot. CSM nr. 

219/8 din 

05.03.2013 

 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/8/219-

8.pdf 

Acț. 1.3.3. punct. 3 

Includerea în  

sistemul 

Sistemul 

informaţional 

al instanţelor 

Trimestrul 

III-IV 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

În versiunea a IV PIGD care actualmente 

este implementată în toate instanțele 

judecatorești este inclus și se 

Realizată  

* 

  Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://old.irp.md/files/1321452456_ro.pdf
http://old.irp.md/files/1321452456_ro.pdf
http://old.irp.md/files/1321452456_ro.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/219-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/219-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/219-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/219-8.pdf
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informaţional al 

instanţelor 

judecătorești a 

componentei ce ține 

de specializarea 

judecătorilor 

judecătoreşti 

revizuit 

Superior al 

Magistraturii 

implementează sistemul de constituire a 

completelor de judecată și de desemnare 

a președinților acestora. 

Astfel, în cazul în care dosarul face parte 

din categoriile unui complet specializat, 

dosarul se repartizează automat 

judecătorului rapotor al completului 

respectiv 

 

judecătorești 

 

http://crjm.org/

files/reports/R

aportul_de_ev

aluare_a_insta

ntelor_judecat

oresti_din_RM

_2012.pdf 

 

Acț. 1.3.3. punct. 4 

Elaborarea 

programelor de 

instruire ale 

Institutului Național 

al Justiției și  

organizarea 

cursurilor de formare 

a judecătorilor în 

domenii specifice 

 

1. Programe de  

instruire  

elaborate și  

aprobate; 

2. Numărul de 

cursuri 

organizate; 

3. Numărul de  

judecători  

instruiți. 

Trimestrul 

III 2013 –  

IV 2014 

Institutul  

Național al  

Justiției, 

Consiliul  

Superior al  

Magistraturii 

Planul de formare continuă pentru anul 

2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

INJ nr.9/4 din 20.08.2012, prevedea 

instruirea judecătorilor în 68 domenii 

specifice (tematici). 

 Planul de formare continuă pentru anul 

2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

INJ nr.11/4 din 01.11.2013, prevede 

instruirea  judecătorilor în 77 domenii 

specifice (tematici). 

În anul 2013 au fost desfășurate 207 

seminare, cu participarea a 2825 

judecători. 

 

În anul 2014, au fost desfăşurate 176 

activităţi, la care au  participat 2720  

judecători. 

 

Realizată 

 

Surse alocate: 

81,1 mii lei 

 

Surse utilizate: 

81,1 mii lei 

 

Dificultăți: 

Imposibilitatea 

organizării 

seminarelor cu 

durata de două 

zile și mai mult. 

 

Agenda și 

Planul de 

formare 

continuă este 

plasat pe site-

ul INJ: 

http://www.inj

.md/node/18 

 

 

Acț. 1.3.3. punct. 5  

Efectuarea studiului 

privind oportunitatea 

creării sistemului de 

instanţe 

administrative 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate. 

Trimestrul 

II-III 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

CRJM a realizat și prezentat studiul în 

luna februarie 2014. 

Potrivit rezultatelor Studiului, analiza 

numărului de dosare administrative 

examinate de sistemul judecătoresc din 

Republica Moldova în perioada 2010-

2013 utilizate pentru acest studiu nu 

permite să se ajungă la  concluzia că 

există un număr suficient de cauze de 

contencios administrativ pentru a 

justifica înființarea instanțelor de 

contencios administrativ.  

Acest lucru duce la concluzia că volumul 

de muncă actual nu justifică crearea mai 

Realizată 

 * 

- . 

 

Studiul CRJM 

”Specializarea 

judecătorilor  

și 

oportunitatea 

creării 

sistemului  

instanţelor de 

contencios 

administrativ 

în Republica 

Moldova” 

 

 

http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://crjm.org/category/publications/justitie/
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multor instanțe de contencios 

administrativ în țară.  

 

Acț. 1.3.4. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 

2006 privind 

Institutul Național al 

Justiției și a Legii nr. 

544-XIII din  

20 iulie1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului, în 

vederea unificării 

sistemului de 

accedere la profesia 

de judecător 

 

1. Grup de 

 lucru creat; 

2. Analiza 

legislației 

efectuată și 

recomandările 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat   

și remis spre 

examinare  

Guvernului. 

Trimestrul  

IV 2011 
Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Institutul 

Național al 

Justiției 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru 

pentru elaborarea cadrului normativ ce 

ține de Legea 153 din data de 

05.07.2012, care reglementează modul 

de organizare și funcționare a sistemului 

judecătoresc.  

Această acțiune a fost realizată prin două 

proiecte de legi: 

Legea nr. 153 din data de 05.07.2012, 

M.O. nr. 185 din data de  31 august 

2012; 

Proiectul Legii privind modificarea și 

completarea unor acte legislative (de la 

acțiunea 1.3.1 pct. 2), prin scrisoarea nr. 

03/6352  din  23 iunie 2014 a fost remis 

Guvernului spre examinare. Proiectul 

menționat a fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 796 din 29 septembrie 

2014 și înregistrat în Parlament cu nr.  

371 din 6 octombrie 2014.   

Realizată 

 

-  1. Legea nr. 

153 din data 

de 05.07.2012, 

M.O. nr. 185 

din data de  31 

august 2012. 

 

2. Proiectul 

poate fi 

accesat la 

linkul:  

http://justice.g

ov.md/pagevie

w.php?l=ro&i

dc=230 

Proiectul legii 

poate fi 

accesat pe 

pagina web a 

Parlamentului: 

http://www.par

lament.md/Pro

cesulLegislativ

/Proiectedeact

elegislative/tab

id/61/Legislati

vId/2478/lang

uage/ro-

RO/Default.as

px   
Acț. 1.3.4. punct. 2  

Crearea comisiei 

unice de examinare a 

absolvenților 

Institutului Național 

al Justiției și a 

persoanelor cu 

vechime în muncă 

Comisia unică 

creată 

Trimestrul 

I-II 2012 
Institutul 

Național al 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr.11/3 

din 29.09.2014 a fost aprobată Comisia 

de absolvire (pentru primirea examenului 

de capacitate) a candidaților la funcția de 

judecător în baza vechimii în muncă. 

Comisia și-a desfășurat activitatea în 

perioada 6-28 octombrie 2014. 

Realizată 

 

  Hotărîrile 

Consiliului 

INJ nr.8/2-8/5 

din 24.06.2014 

și anexele sunt 

plasate pe site-

ul INJ 

http://www.inj

.md/node/545 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
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Generală  Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.11/3 din 

29.09.2014 

este plasată pe 

http://www.inj

.md/files/u1/H

ot_11_3.pdf 

Acț. 1.3.4 punct. 3 

Implementarea 

sistemului unic de 

accedere la profesia 

de judecător 

Numărul de 

judecători care 

au fost 

examinați de 

comisia unică 

Trimestrul 

III 2012-

IV 2014 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Conform calendarului cu modificări 

aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ 

nr.11/5 din 29.09.2014 în perioada 6-9 

octombrie s-a desfășurat proba scrisă, iar 

în perioada 20-23 octombrie – proba 

verbală.  

 Comisia de absolvire (pentru primirea 

examenului de capacitate) a candidaților 

la funcția de judecător în baza vechimii 

în muncă, constituită prin Hotărârea 

Consiliului INJ nr.11/3 din 29.09.2014, a 

examinat 79 de persoane la proba 

verbală și 73 persoane la proba scrisă. 

 Rezultatele examenelor au fost aprobate 

prin Hotărârea Consiliului INJ nr.12/1 

din 31.10.2014 și au fost remise 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Examenele au fost promovate de către 62 

de persoane din cei 83 de concurenți 

înscriși. 

 

 

Realizată 

 

Surse alocate: 

325,6 mii lei  

Surse utilizate: 

325,6 mii lei  

 

. Hotărârile 

Consiliului 

INJ nr.8/2-8/5 

din 24.06.2014 

și anexele sunt 

plasate pe site-

ul INJ 

http://www.inj

.md/node/545 

 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.11/5 din 

29.09.2014 și 

anexa sunt 

plasate pe 

http://inj.md/fi

les/u1/Hot_11

_5.pdf și, 

respectiv, 

http://inj.md/fi

les/u1/_09_20

14_modificare

_calendar_exa

mene_vechime

.pdf 

 

Hotărârea 

Consiliului 

INJ nr.12/1 din 

31.10.2014 și 

anexa sunt 

plasate pe 

http://inj.md/fi

http://www.inj.md/files/u1/Hot_11_3.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hot_11_3.pdf
http://www.inj.md/files/u1/Hot_11_3.pdf
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://inj.md/files/u1/Hot_11_5.pdf
http://inj.md/files/u1/Hot_11_5.pdf
http://inj.md/files/u1/Hot_11_5.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/_09_2014_modificare_calendar_examene_vechime.pdf
http://inj.md/files/u1/Hotararea_nr_12_1.pdf
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les/u1/Hotarar

ea_nr_12_1.pd

f  și, respectiv, 

http://inj.md/fi

les/u1/1aHC_I

NJ_31_10_20

14.pdf 

Acț. 1.3.5. punct. 1  

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 

1. Grup de  

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiecte de 

legi elaborate 

şi remise spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

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 

2012 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 din 

19 iulie 1996 cu privire la colegiul de 

calificare şi atestarea judecătorilor. 

 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 

din data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://lex.justic

e.md/index.ph

p?action=view

&view=doc&l

ang=1&id=34

4616 

 

Acț. 1.3.5. punct. 2  

Elaborarea actelor 

normative ale 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

necesare pentru 

evaluarea 

Acte normative 

elaborate şi 

aprobate. 

Trimestrul 

I-II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1. Regulamentul cu privire la criteriile, 

indicatorii şi procedura de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, aprobat 

prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 

05.03.2013; 

2. Regulamentul cu privire la 

organizarea activităţii Colegiului de 

Realizată 

* 

 

- - 
 

Hotărîrea 

CSM nr. 212/8 

din 

05.03.2013; 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/8/212-

http://inj.md/files/u1/Hotararea_nr_12_1.pdf
http://inj.md/files/u1/Hotararea_nr_12_1.pdf
http://inj.md/files/u1/Hotararea_nr_12_1.pdf
http://inj.md/files/u1/1aHC_INJ_31_10_2014.pdf
http://inj.md/files/u1/1aHC_INJ_31_10_2014.pdf
http://inj.md/files/u1/1aHC_INJ_31_10_2014.pdf
http://inj.md/files/u1/1aHC_INJ_31_10_2014.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf


65 

 
performanţei 

judecătorilor 

 

evaluare a performanţelor judecătorilor, 

aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 59/3 din 

22.01.2013 

 

8.pdf 

 

Hotărîrea 

CSM nr. 59/3 

din 22.01.2013 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/3/59-

3.pdf 

Acț. 1.3.5. punct. 3  

Crearea Colegiului 

de evaluare a 

performanţei 

judecătorilor 

 

Numărul de 

membri ai 

Colegiului 

aleşi/numiţi. 

Trimestrul 

I-IV  2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Preşedintele - Svetlana Novac 
(Judecător CSJ), aleasă la Adunarea 

Generală a Judecătorilor din 23.11.12 

-Nicolae Gordilă, (Judecător CSJ), ales 

la Adunarea Generală a Judecătorilor din 

23.11.12 

-Ghenadie Eni (Preşedintele CA Cahul), 

numit prin Hot. CSM 837/40 din 

26.12.12 

-Iulia Grosu, (Judecător CA Bălţi), 

numită prin Hot. CSM 837/40 din 

26.12.12 

-Diana Scobioală, (Doctor în drept) 

numită prin Hot. CSM 156/7 din 

26.02.13 

-Elena Belei (Conferenţiar universitar, 

USM) numită prin Hot. CSM nr. 318/13 

din 12.04.2013 

Activitatea Colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor a derulat în 

aprilie 2013, fiind aplicate noile criterii 

de evaluare a judecătorilor. În prezent 

Colegiul activînd în componenţa sa 

completă de 7 membri. 

Secretariatul CSM asigură buna 

desfăşurare a activităţii Colegiului. 

Hotărîrile adoptate de Colegiile vizate se 

publică pe pagina web a CSM. 

 

 

Realizată 

* 

 

- - 

 

Hotărîrea 

Adunării 

Generale a 

Judecătorilor 

din 23.11.2012 

 

 Hot. CSM 

837/40 din 

26.12.12 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2012/40/837-

40.pdf 

 

Hot. CSM 

156/7 din 

26.02.13, 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/7/156-

7.pdf 

 

Hot. CSM nr. 

318/13 din 

12.04.2013 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/13/318-

13.pdf 

 

 

Acț. 1.3.5. punct.4 

Evaluarea 

1.Orarul 

aprobat; 

Trimestrul 

I 2013 –  
Consiliul 

Superior al 

La 14 septembrie 2012, in Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova a fost 
Realizată Surse alocate:  

 92,4mii lei. 

 Hotărârea 

CSM nr. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2013/8/212-8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/59-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/59-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/59-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/59-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/837-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/7/156-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/7/156-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/7/156-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/7/156-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/318-13.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/318-13.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/318-13.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/318-13.pdf
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performanței tuturor 

judecătorilor din 

instanțele 

judecătorești conform 

orarului aprobat de 

CSM 

2.Numărul de 

judecători 

evaluați. 

IV 2014 Magistraturii publicata Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 

privind selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor. 

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) al 

Legii nominalizate, in termen de 2 ani de 

la intrarea În vigoare a legii, judecătorii 

de la toate instanțele judecătorești vor fi 

supuși evaluării performanțelor, conform 

unui grafic aprobat de Consiliul Superior 

al Magistraturii.  

Prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, 

a fost aprobat Graficul de evaluare a 

performantelor judecătorilor, conform 

căreia toți judecătorii din instanțele 

naționale vor fi supuși procedurii de 

evaluare.  

În anul 2014 au fost evaluați 210 de 

judecători din cadrul (CA Chișinău; CA 

Bălți; CA Bender; CA Cahul; 

Judecătoriile Botanica, Buiucani și 

Centru, mun. Chișinău, Cimișlia, 

Basarabeasca, Criuleni, Călărași, 

Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, JCC, 

Nisporeni, Orhei, Bălți, Rezina, Strășeni, 

Edineți, Briceni, Dondușeni, Drochia, 

Fălești, Florești, Ocnița, Sîngerei). 

 

Surse utilizate: 

 39 mii lei. 

Suma 51,6 mii lei 

din totalul alocat a 

fost redistribuită 

la acț. 1.1.12 p.9 

545/22 din 

09.07.2013 

Orarul CSM:  

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2013/22/545-

22aprobareagr

aficevaluare.p

df 

http://csm.md/

hotariri-

ce.html 

 

http://csm.md/

hotariri-

ce.html 

 

 

Acț. 1.3.5. punct. 5 

Monitorizarea 

implementării 

prevederilor 

referitoare la 

evaluarea periodică a 

performanței 

judecătorilor 

1. Monitorizare 

desfășurată 

2. Raport de 

monitorizare 

Întocmit și 

distribuit 

 

Trimestrul 

II-IV 2014 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2013 de către Institutul de Reforme 

Penale, în parteneriat cu CSM și cu 

suportul USAID ROLISP a fost elaborat 

Raportul privind Noul Sistem de 

Evaluare a performanțelor Judecătorilor. 

La 27 iunie 2014 a avut loc prezentarea 

publică a Raportului de evaluare 

“Analiza evaluării performanțelor 

judecătorilor în Republica Moldova”, 

realizat de către OSCE/ODIHR cu 

Realizată 

 

  http://csm.md/

files/Acorduri/

2014AcordCA

PC.PDF 

 

 

http://csm.md/

files/Rapoarte

_parteneri/201

4_Raport_mon

http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/22/545-22aprobareagraficevaluare.pdf
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/hotariri-ce.html
http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF
http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF
http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF
http://csm.md/files/Acorduri/2014AcordCAPC.PDF
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
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sprijinul și contribuția Consiliului 

Superior al Magistraturii 

Totodată, la data de 30 iulie 2014, CSM 

a semnat un acord de colaborare cu 

Asociația Obștească ”Centrul de Analiză 

și Prevenire a Corupției” privind 

monitorizarea activității Colegiului de 

evaluare a performanțelor 

judecătorilor și Colegiului pentru selecția 

și cariera judecătorilor. 

În luna noiembrie 2014 a fost făcut 

public „Raportul Consolidat de 

monitorizare a Colegiului de Selecție și 

Carieră a Judecătorilor și a Colegiului de 

Evaluare a Performanțelor 

Judecătorilor.” 

itorzare_evalu

are_OSCE.pdf 

 

http://csm.md/

files/Rapoarte

_parteneri/IRP

%20evaluarea

%20judecatori

lor.pdf 

http://www.ca

pc.md/ro/page/

89.html 

Acț. 1.3.6. punct.1  

Elaborarea 

metodologiei de 

măsurare a 

performanţei 

sistemului 

judecătoresc prin 

sondajele de opinie în 

rândul justiţiabililor 

(feedback) 

 

1.Metodologie 

elaborată; 

2. 

Recomandări 

formulate. 

Trimestrul 

I- III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Centrul  de Prevenire și Analiză a 

Corupției a  realizat deja un sondaj în 

vederea evaluării gradului de satisfacție a 

beneficiarilor serviciilor de justiție. 

 

USAID ROLISP a elaborat o 

metodologie privind măsurarea 

performanţei sistemului judecătoresc 

prin sondajele de opinie în rândul 

justiţiabililor pe care a prezentat-o către 

CSM și DAJ. 

 

Centrul  de Prevenire şi Analiză a 

Corupţiei a realizat deja un sondaj în 

acest sens, rezultatele deja publicate. 

 

Realizată 

* 

USAID 

ROLISP 

A fost angajată 

Magenda 

Consulting pentru 

a dezvolta 

metodologia și de 

a implementa 

sondajul existent  

- Sondaj  

http://chestion

ar.capc.md/;  

Metodologie 

elaborată și 

aprobată. 

 

Acț. 1.3.6. punct.2 

Desfășurarea 

periodică a 

sondajelor de opinie 

în rândul 

justițiabililor 

1.Sondaje de 

opinii 

desfășurate; 

2.Rezultatele 

sondajelor 

sintetizate și 

publicate. 

Trimestrul 

I 2013 – 

IV 2014 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

2013.  

În vederea realizării acestei acțiuni a  

fost realizat un studiu, "Studiu privind 

gradul de satisfacție a vizitatorilor 

instanțelor de judecată din Republica 

Moldova, 2013" fiind prezentat public pe 

04.02.2014. 

 

În 2014 a fost încheiat contract de 

Realizată 

 

 

  Studiul din 

2013 poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://www.jus

tice.gov.md/pu

blic/files/file/st

udii/Magenta_

Consulting._R

http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/2014_Raport_monitorzare_evaluare_OSCE.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://csm.md/files/Rapoarte_parteneri/IRP%20evaluarea%20judecatorilor.pdf
http://www.capc.md/ro/page/89.html
http://www.capc.md/ro/page/89.html
http://www.capc.md/ro/page/89.html
http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
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achiziționare a serviciilor cu  

S.C.„MAGENTA CONSULTING” S.R. 

L  nr. 15 din 03.12.2014."Studiu privind 

gradul de satisfacție a vizitatorilor 

instanțelor de judecată din Republica 

Moldova" a fost  elaborat și publicat pe 

site-ul MJ. 

 

aport_DAJ.pdf 

 

http://csm.md/

files/Noutati/2

014/02/Magen

ta%20Consulti

ng_%20Raport

%20DAJ.pdf 

 

Studiul din 

2014 poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://justice.g

ov.md/public/f

iles/file/reform

a_sectorul_just

itiei/pilonstudi

u1/Magenta_C

onsulting._DA

J._Raport_201

4.pdf 

Acț. 1.3.7. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

947-XIII din19 iulie 

1996 cu privire la 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, în 

vederea modificării 

rolului şi atribuţiilor 

inspecţiei judiciare 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat  

şi remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

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 și a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care 

include şi modificări în 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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

 

Realizată 

* 

- - - 

http://lex.justic

e.md/index.ph

p?action=view

&view=doc&l

ang=1&id=31

3302 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Magenta_Consulting._Raport_DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/02/Magenta%20Consulting_%20Raport%20DAJ.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Magenta_Consulting._DAJ._Raport_2014.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313302
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Acț. 1.3.7. punct. 2  

Modificarea 

regulamentelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii, care 

reglementează 

activitatea inspecţiei 

judiciare 

Proiectele de 

modificare a 

regulamentelor

, elaborate şi 

aprobate. 

Trimestrul  

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Regulamentele ce rezultă din prevederile 

Legii nr. 153 din 05 iulie 2012 au fost 

elaborate de către CSM în colaborare cu 

Ministerul Justiţiei. Regulamentele au 

fost publicate în Monitorul oficial în 

lunile mai-iunie 2013. 

Regulamentul cu privire la organizarea, 

competența și modul de funcționare a 

inspecției judiciare, aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 89/4 din 29 ianuarie 

2013 

Realizată 

* 

- - 
 

http://www.cs

m.md/files/Act

e_normative/R

EG%20functio

nare%20a%20

inspectiei%20j

udiciare.pdf 

Acț. 1.3.7. punct. 3  

Desfăşurarea 

controalelor conform 

planului anual de 

verificare a 

instanţelor elaborat şi 

aprobat de Consiliul 

Superior al  

Magistraturii 

 

 

 

1. Planul anual 

de verificare 

elaborat şi 

aprobat; 

2. Numărul de 

controale 

desfăşurate; 

3. Rapoarte 

întocmite, 

examinate în 

cadrul 

şedinţelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii şi 

diseminate. 

 

Trimestrul 

IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În anul 2013 au fost realizate 10 

controale,fiind întocmite note 

informative și rapoarte, după cum 

urmează: a) 2 februarie. –jud. Centru, 27 

februarie -Judecătoria Economică de 

Circumscripție, 28 februarie – 

judecătoria Orhei, 8 martie judecătoria 

Leova, 10 iulie judecătoria Comrat,  12 

octombrie – jud. Râșcani mun. Chișinău, 

12 octombrie - jud. Edineț), 20 

decembrie  - jud. Nisporeni, 26 

decembrie –jud. Sângerei. 

Realizată  

* 

- - Note 

informative ale 

Inspecției 

judiciare pe 

marginea 

controalelor 

efectuate  

 

Acț. 1.3.8. punct. 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 

recomandările 

formulate. 

Trimestrul 

II –III 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Studiul a fost elaborat în iunie – august 

2012, cu sprijinul proiectului PNUD 

Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea 

Administraţiei Publice in Moldova.  

Realizată 

* 

PNUD - Studiul 

elaborat  

http://www.un

dp.md/projects

/cards/pdf_eng

/2012/TCD_Pr

ojectCard_RO

M.pdf 

Acț. 1.3.8. punct. 2 Proiect de lege Trimestrul  Ministerul În iulie-septembrie 2012, la solicitarea Realizată  - - http://particip.

http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/REG%20functionare%20a%20inspectiei%20judiciare.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://www.undp.md/projects/cards/pdf_eng/2012/TCD_ProjectCard_ROM.pdf
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=593
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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 

Legii nr. 950-XIII din 

19 iulie 1996 

cu privire la colegiul 

disciplinar şi la 

răspunderea 

disciplinară  

a judecătorilor 

 

elaborat şi 

remis  

spre examinare 

Guvernului. 

 

III 2012- 

I 2013  

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Ministerului Justiţiei, Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova a realizat un Studiu 

privind mecanismul răspunderii 

disciplinare a judecătorilor în Republica 

Moldova. 

În septembrie 2012, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei a fost constituit un 

grup de lucru din reprezentanţii ai CSM, 

judecătoriilor, membrilor colegiului 

disciplinar al CSM, reprezentanţi ai altor 

autorităţi publice şi ai societăţii civile. În 

rezultatul discuţiilor s-a convenit asupra 

necesităţii elaborării unui nou proiect de 

Lege cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor.  

Astfel, către data de 21 noiembrie 2011 a 

fost definitivată versiunea primară a 

proiectului legii care a fost transmisă 

spre avizare instituţiilor interesate, 

inclusiv tuturor instanţelor judecătoreşti, 

precum şi asociaţiilor obşteşti. De 

asemenea a fost solicitată şi opinia 

OSCE.  

Proiectul a fost plasat pe site-ul 

Ministerului Justiţiei pentru consultări, 

ulterior fiind obţinute şi două opinii din 

partea CNP. 

La 1 februarie 2013, în incinta 

Institutului Naţional al Justiţiei au fost 

organizate dezbateri publice pe marginea 

proiectului menţionat.  

Proiectul a fost definitivat în baza 

obiecţiilor şi propunerilor parvenite şi 

urmează a fi supus expertizei 

anticorupţie şi remis Guvernului spre 

aprobare (către data de 10.09.2013). 

 

La 15.08.2013 şi, respectiv, 03.09.2013 

au fost desfăşurate  şedinţe ale grupului 

de lucru, în cadrul cărora a fost asigurată 

definitivarea proiectului legii. 

* 

 

gov.md/proiect

view.php?l=ro

&idd=593 

 

Legea nr. 178 

din 25.07.2014 

 

http://lex.justic

e.md/index.ph

p?action=view

&view=doc&l

ang=1&id=35

4341  

 

 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=593
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=593
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=593
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
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La 2 septembrie 2013 a fost recepţionat 

raportul de expertiză anticorupţie. 

 La 9 septembrie 2013 a fost organizată o 

ultimă rundă de dezbateri publice pe 

marginea proiectului legii, iar la data de 

10.09.2013, aşa cum a fost planificat, 

proiectul a fost expediat Guvernului spre 

examinare. 

A fost adoptată Legea Nr. 178  

din  25.07.2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a 

judecătorilor. 

 

Acț. 1.3.9. punct.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. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

vederea reformării 

instituţiei imunităţii 

judecătorilor 

 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis  

spre examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV 2011- 

I 2012 

Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

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 modul de 

aplicare 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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 

din data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

 

http://lex.justic

e.md/index.ph

p?action=view

&view=doc&l

ang=1&id=34

4616 

Acț. 1.3.10. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

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 

Realizată 

* 

- - Legea nr. 153 

din 05. 

07.2012, 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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514-XIII din 

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească, în 

vederea introducerii 

funcţiei de asistent  

judiciar şi modificării 

statutului şi 

atribuţiilor 

grefierului 

 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis  

spre examinare 

Guvernului; 

4. Funcţia de 

asistent 

judiciar  

introdusă în 

organigrama 

instanţelor 

judecătoreşti; 

5. Atribuţiile 

grefierului 

revizuite, fişa 

postului 

completată şi 

modificată; 

6. Fişa postului 

pentru 

asistenţii 

judiciari 

elaborată. 

 

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 

2012 a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua. 

Fișele postului au fost elaborate de către 

instanțele judecătorești, întocmite de 

către serviciul personal, în confirmatate 

cu Regulamentul de ordine internă a 

judecătoriilor, conform Legii cu privire 

la organizarea judecătorească., Legea cu 

privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, precum și a 

Instrucțiunii cu privire la activitatea de 

evidență și documentare procesuală. 

 cu excepţia 

prevederilor 

referitoare la 

statutul şi 

atribuţiile 

grefierului. 

http://lex.justic

e.md/index.ph

p?action=view

&view=doc&l

ang=1&id=34

4616 

Acț. 1.3.10. punct. 3  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială şi a planului 

de învățământ pentru 

instruirea continuă a  

asistenţilor  judiciari 

Curriculă şi 

planul de 

învățământ 

elaborate şi 

aprobate. 

Trimestrul 

I- II 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de învățămînt pentru formarea 

inițială a asistenților judiciari a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.1/5 din 25.01.2013.  

Curriculumurile disciplinare pentru 

formarea inițială a asistenților judiciari 

au fost aprobate prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.10/2 din 27.09.2013. 

Planul de formare continuă pentru anul 

2012 a fost modificat cu includerea a 2 

seminare în domeniul metodologiei de 

elaborare a actelor procesuale civile și 

penale pentru instruirea asistenților 

judiciari, de la Curtea Supremă de 

Justiție, curțile de apel și judecătoriile 

din mun. Chișinău. 

Planul de formare continuă pentru anul 

Realizată  

* 

INJ   Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www.inj

.md/node/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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2013 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 

Planul prevedea 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 formare continuă pentru anul 

2014 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.11/4 din 01.11.2013. 

Planul prevede instruirea a 843 de 

asistenți judiciari în 10 domenii de 

studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU  

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

 

Numărul  

domeniului de 

intervenție, 

numărul și 

denumirea 

acțiunii, conform 

Planului de 

acțiuni 

Indicatori 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizare 

Instituția 

responsabil

ă conform 

Planului de 

acțiuni 

 

Măsurile Întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii 

lei; asistența 

recepționată 

 

Dificultăți, 

riscuri, 

concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 
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Direcția strategică 1.1. Asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc  

 

Acț. 1.1.3 punct. 2  

Desfășurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

instanțelor 

judecătorești 

responsabil de 

relația cu publicul 

 

1. Plan de 

studiu elaborat 

2. Grafic de 

instruire 

elaborat; 

3. Numărul de 

cursuri 

desfășurate; 

4. Numărul de 

persoane 

instruite. 

Trimestrul 

II  2012 - 

IV 2016 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, instanțele 

judecătorești 

 

În anul 2012, au fost desfășurate 2 seminare cu 

genericul „Justiția și mass-media”, fiind instruite 

78 persoane. 

 

Planul de formare continuă pentru anul 2013 a 

fost aprobat prin Hotărîrea Consiliul INJ nr.9/4 

din 20.08.2012. În anul 2013,  au fost desfășurate 

4 seminarela care au fost instruite 126 persoane. 

 

2014: 

1.  Planul  de formare continuă pentru anul 2014 

a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.11/4 din 01.11.2013. 

 2.  Planurile calendaristice de formare continuă 

în semestrele I și II ale anului 2014 au fost 

aprobate prin ordinele nr.63-13/sem din 

16.12.2013 și nr.38-14/sem din 01.07.2014. 

3.  În primul semestru al anului 2014 au fost 

desfăşurate 2 seminare cu genericul „Dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu 

cetăţenii”. 

În semestrul II, la 9, 10 octombrie, INJ în 

parteneriat cu Programul USAID ROLISP au 

organizat 2 seminare cu genericul „Comunicarea 

şi relaţiile cu cetăţenii. Concepte, metode şi 

practici de relaţii cu cetăţenii. Management şi 

evaluare”, la care au beneficiat de instruire 39 

persoane dintre care 37 şefi ai secretariatelor şi 2 

specialişti. 

 4. În total în 2014 au fost organizate 4 

seminare, fiind instruite 88 persoane dintre care 

37 şefi ai secretariatelor, 51 specialişti ai 

cancelariei din cadrul instanţelor de judecată. 

 

 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

Asistență 

tehnică: 

Fundația IRZ, 

Programul 

ROLISP, 

USAID, 

CIJ 

Surse alocate: 

23,8 mii lei 

 

Surse utilizate: 

23,8 mii lei 

 

 Planul de formare 

continuă și 

Planurile 

calendaristice sînt 

plasate pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.m

d/node/18 

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Acț. 1.1.3 punct. 4 

Organizarea 

campaniilor de 

informare privind 

modul de 

funcționare a 

sistemului 

judecătoresc 

1. Broșuri 

informative 

despre 

activitatea 

instanțelor 

judecătorești, 

difuzate; 

2. Numărul de 

campanii 

informative 

privind 

activitatea 

instanțelor 

judecătorești, 

desfășurate în 

mass-media 

 

Trimestrul 

I  2012  - 

IV 2016 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii 
Ministerul 

Justiției 

În contextul intensificării relațiilor sale de 

cooperare cu societatea civilă, la 30.07.2014, 

Consiliul Superior al Magistraturii a semnat un 

acord de colaborare bilaterală cu Centrul de 

Analizăși Prevenire a Corupției. 

La data de 11 noiembrie 2014, prin Hotărârea 

CSM nr. 901/29  a fost aprobată Strategia de 

comunicare a Consiliului Superior al 

Magistraturii. Sfera de acțiune a Strategiei ține 

de consolidarea încrederii publicului în sistemul 

de justiție și fortificarea capacităților sistemului 

judiciar de a comunica eficient cu presa și cu 

publicul. 

Totodată, în 2014 a fost elaborată publicația 

”Sistemul Justiției din Republica Moldova”. 

USAID /ROLISP a acordat granturi ONG:  

Asociația Presei Independente pentru a edita 

suplimente săptămânale despre reforma în 

sectorul justiției; Asociației Pentru Jurnalismul 

TV independent pentru emisiuni lunare și 

publicații online; Centrului de Resurse Legale 

pentru a crește interesul public despre  CSJ și 

despre justiție în general; Clinica Juridică din 

Bălți  pentru a crește opinia publică despre 

justiție în localitățile rurale; IRP pentru evaluarea 

performanțelor judecătorilor. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare)  

USAID 

ROLISP 

Surse alocate: 

300,0 mii lei 

Surse utilizate: 

Suma a fost 

realocată la 

altă acțiune 

din SRSJ, 

deoarece în 

anul 2014 a 

fost demarată 

procedura de 

achiziții dar 

din motivul de  

lipsei 

prezentării de 

către agenții 

economici a 

documentelor, 

aceasta a fost 

anulată. 

 

 

 http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

29/901-29.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Sistemul_judici

ar/Phone_Book.p

df 

 

Acț. 1.1.4. punct. 3 

Aplicarea unui 

proces bugetar 

unificat la nivelul 

instanțelor 

judecătorești  

 

1.Mecanism  

obiectiv  

de constituire 

a  

bugetului 

instanțelor  

judecătorești, 

instituitși 

aplicat 

2. Criterii  

obiective și  

transparente  

de elaborarea  

bugetelor, 

stabilite  

Trimestrul 

III 2013-

IV 2016 

Ministerul  

Justiției, 

Consiliul  

Superior al  

Magistraturi

i, 

Curtea  

Supremă de  

Justiție, 

Ministerul  

Finanțelor, 

instanțele  

judecătorești 

 

Drept urmare a aprobării Metodologiei aprobată 

prin Hotărârea CSM 109/3 din 28.01.2014 

privind  planificarea bugetului instanțelor 

judecătorești, au fost elaborate norme unice 

pentru toate instanțele și deja a demarat și 

aplicarea procesului unificat de bugetare. 

 

Instanțele au început din iunie 2014 să lucreze 

asupra formări bugetului pentru anul 2015, 

inclusiv cu aplicarea Metodologiei. 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  

Hotărârea CSM 

nr. 109/3 din 

28.01. 2014 

privind aprobarea 

Metodologiei 

planificării 

bugetului 

instanțelor 

judecătorești 

http://www.csm.

md/files/Hotariril

e/2014/03/109-

3.pdf 

http://csm.md/files/Hotaririle/2014/29/901-29.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/29/901-29.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/29/901-29.pdf
http://csm.md/files/Sistemul_judiciar/Phone_Book.pdf
http://csm.md/files/Sistemul_judiciar/Phone_Book.pdf
http://csm.md/files/Sistemul_judiciar/Phone_Book.pdf
http://csm.md/files/Sistemul_judiciar/Phone_Book.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/03/109-3.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/03/109-3.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/03/109-3.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/03/109-3.pdf
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și aplicate 

 

Acț. 1.1.5 punct. 3  

Optimizarea 

schemei de 

încadrare a 

personalului 

instanțelor  

judecătorești în 

funcție de volumul 

de lucru din ultimii 

5 ani și de nivelul 

performanțelor 

conform modulului 

PIGD, prin 

sporirea sau 

reducerea 

personalului 

instanței de 

judecată 

 

Schema de 

încadrare a 

personalului 

optimizată 

conform legii. 

Trimestrul 

II 2012    -

IV  2016 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei,  

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, Cancelaria 

de Stat 

Au fost elaborate structuri – tip pentru 

judecătoriile cu numărul de la 3-7 judecători, 8-

12 judecători, 13-21 judecători care au contribuit 

la optimizare a schemei de încadrare. Totodată 

CSM a elaborat statul de personal tip pentru 

instanțele judecătorești asigurând astfel 

unificarea practicii de elaborare și completare a 

statelor de personal. Urmare a analizei realizate 

au fost redistribuite posturile de judecători În trei 

instanțe (Hotărârea CSM nr. 86/4 din 

29.01.2013). 

Hotărârile CSM în acest sens: 

Hotărârea CSM nr. 540/27 din 11.09.2012 cu 

privire la aprobarea structurii curților de apel și 

judecătoriilor. 

Hotărârea CSM nr. 845/40  din 26.12.2012 cu 

privire la aprobarea Statului de personal al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Hotărârea 68/3 din 22.01.2013 cu privire la 

aprobarea numărului de unități al judecătoriilor și 

curților de apel pentru anul 2013. 

Hotărârea 86/4 din 29.01.2013 cu privire la 

transferul a două posturi de judecător de la 

Judecătoria Comercială de Circumscripție în alte 

instanțe judecătorești si anunțarea concursului 

pentru suplinirea posturilor vacante . 

Hotărârea 307/12 din 02.04.2013 cu privire la 

stabilirea numărului de judecători în instanțele 

judecătorești. 

Hotărârea CSM nr. 107/3 din 28.01.2014 cu 

privire la aprobare a numărului de unități al 

judecătoriilor și curților de apel pentru anul 

2014.  

Hotărârea CSM nr. 679/22 din 02.09.2014 cu 

privire la implementarea Legii nr.177 din 25 iulie 

2014 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative.  

Hotărârea CSM nr. 999/32 din 09.12.2014 cu 

privire la demersul președintelui Judecătoriei 

Rîșcani, mun. Chișinău referitor la majorarea 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

40/845-40.pdf ; 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

27/540-27.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

03/107-3.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

40/845-40.pdf 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2012/

27/540-27.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

3/68-3.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

4/86-4.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2013/

12/307-12.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

32/999-32.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

22/679-22.pdf 

http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/107-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/107-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/03/107-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/40/845-40.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/68-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/68-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/3/68-3.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/4/86-4.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/4/86-4.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/4/86-4.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/12/307-12.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/12/307-12.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2013/12/307-12.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/32/999-32.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/32/999-32.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/32/999-32.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/22/679-22.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/22/679-22.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/22/679-22.pdf
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numărului de judecători. 

Astfel, statele de personal al instanțelor 

judecătorești pentru anul 2014 au fost prezentate 

centralizat spre avizare către CSM, Cancelaria de 

Stat. În urma aprobării Statelor de personal, 

instanțele au elaborate schemele de încadrare 

pentru anul 2014 și au fost înregistrate la 

Ministerul Finanțelor. 

Acț. 1.1.5 punct. 5  

Desfășurarea 

cursurilor de 

formare inițială și 

continuă a 

administratorilor 

ai instanțelor 

judecătorești 

1.Graficul de 

instruire 

elaborat; 

2.Numărul 

cursurilor de 

formare 

inițială și 

continuă 

desfășurate; 

3.Numărul de 

administratori 

ai instanțelor 

judecătorești 

instruiți. 

Trimestrul 

I 2013-IV  

2016 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Prin Ordinele Directorului executiv nr.18-13/A 

din 22.03.2013 și nr.21-13/A din 05.04.2013 au 

fost înmatriculați la cursurile de instruire inițială 

24 și, respectiv, 25 de șefi ai secretariatelor 

instanțelor judecătorești, fiind aprobate 

calendarele academice pentru grupa I și grupa II. 

Prin Ordinul Directorului executiv nr.39-13/sem 

din 10.07.2013 a fost aprobat Planul calendaristic 

de formare continuă în semestrul II, anul 2013. 

În anul 2013, INJ în parteneriat cu Programul 

ROLISP, USAID, a organizat 2 cursuri 

deformare inițială a șefilor secretariatelor 

instanțelor judecătorești cu durata de 3 luni, 

Începînd cu 25 martie (grupa I) și 8 aprilie (grupa 

II). 

INJ în parteneriat cu Programul ROLISP, 

USAID, a organizat 18 cursuri de formare 

continuă a șefilor secretariatelor instanțelor 

judecătorești, inclusiv: 

În  septembrie  2013 au fost organizate 4 

seminare cu genericul „Elaborarea bugetului de 

programe și executarea” fiind instruiți 42 șefi ai 

secretariatelor; 

- la 13 și 14 noiembrie 2013 au fost organizate 

2 seminare cu genericul „Servicii calitative 

pentru cetățeni în instanțele de judecată” fiind 

instruiți 45 șefi ai secretariatelor; 

În  octombrie, 2-3 și 4-5 decembrie 2013 au fost 

organizate 8 seminare cu genericul „Utilizarea 

tehnologiilor informaționale și gestionarea 

electronică a dosarelor programului integrat de 

gestionare a dosarelor (PIGD 4.0)” fiind instruiți 

72 șefi ai secretariatelor; 

- În  octombrie-noiembrie au fost organizate 4 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Asistență 

tehnică: 

Programul 

ROLISP, 

USAID 

 

Surse alocate: 

146,2 mii lei  

Surse utilizate: 

146,2 mii lei  

 

 

 

Dificultăți: 

Pentru anul 2014 

din motiv că nu În 

toate instanțele 

sunt angajați șefi 

ai secretariatelor 

instanțelor de 

judecată nu este 

posibilă formarea 

inițială a 7-8 

persoane. 

Planul 

calendaristic de 

formare continuă 

este plasat pe site-

ul INJ 

http://www.inj.m

d/node/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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seminare cu genericul „Delimitarea 

competențelor de serviciu ale șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești de cele 

ale președinților și contabililor din instanțe” fiind 

instruiți 47 șefi ai secretariatelor. 

INJ în parteneriat cu OHCHR a organizat la 4 

decembrie 2013 un seminar cu genericul 

„Aplicabilitatea Convenției ONU cu privire la 

drepturile persoanelor cu dezabilități”, fiind 

instruiți și 2 șefi ai secretariatelor. 

În anul 2013 au absolvit cursul de formare 

inițială 41 de șefi ai secretariatelor și au fost 

formați continuu toți șefii secretariatelor. 

2014: 

Planul calendaristic de formare continuă  a 

personalului instanțelor de judecată pentru 

semestrul I al anului 2014,  a fost aprobat  prin 

ordinul Directorului executiv adjunct al INJ  

nr.11-14/sem din 25 februarie 2014. 

INJ în parteneriat cu ROLISP USAID a organizat 

25  seminare, 2 Cursuri de formare continuă 

specializată, o Conferință internaționalăinclusiv: 

- februarie au fost organizate  5 seminare cu 

genericul „Statistica – Un mijloc indispensabil 

pentru gestionarea eficientă a sistemului 

judiciar”, fiind instruiți 37 șefi ai secretariatelor; 

- aprilie au fost organizate 4                           

seminare cu genericul „Implementarea formulei 

de elaborare a bugetului   în bază de 

performanță”, fiind instruiți 46 șefi ai 

secretariatelor; 

- martie, a fost desfășurat 1 seminar cu genericul 

„Utilizarea tehnologiilor informaționale și 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul 

integrat de gestionare a dosarelor (PIGD 4.0)”, la 

care au fost instruiți 8 șefi ai secretariatelor; 

Totodată, au fost organizate 2 Cursuri de 

formare continuă specializată pentru șefi ai 

secretariatelor din instanțele judecătorești, în 

parteneriat cu USAID ROLISP, care s-au 

desfășurat în perioada 12-15, 26 mai (I grupă) și 

19-22, 27 mai (a II grupă), la care au fost instruiți 
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45 șefi ai secretariatelor. 

- octombrie,  INJ în parteneriat cu Programul 

USAID ROLISP au organizat 2 seminare cu 

genericul „Comunicarea și relațiile cu cetățenii. 

Concepte, metode și practici de relații cu 

cetățenii. Management și evaluare”, la care au 

beneficiat de instruire 37 șefi ai secretariatelor. 

- septembrie-octombrie, INJ a organizat 4 

seminare cu genericul „Accesul la informație. 

Aspecte practice privind protecția datelor cu 

caracter personal și soluționarea problemelor În 

legătură cu accesul la informație”, la care au 

participat 11 șefi ai secretariatelor. 

- octombrie, INJ în colaborare cu AJRM, 

USAID ROLISP, a organizat 1 masă rotundă cu 

genericul „Implementarea reformelor În justiția 

Republicii Moldova. Realizări și perspective”, la 

care au participat 13 șefi ai secretariatelor. 

- octombrie INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Medierea și arbitrajul – mijloace 

alternative de soluționare a litigiilor în cauzele 

penale, civile și comerciale”, la care au beneficiat 

de instruire 11 șefi ai secretariatelor; 

- noiembrie INJ în parteneriat cu USAID 

ROLISP a organizat 1 conferință internațională 

cu genericul „Administrarea modernă a 

instanțelor de judecată - element-cheie al 

reformei judecătorești”, la care au beneficiat de 

instruire, la care au beneficiat de instruire  50 șefi 

ai secretariatelor.  

- noiembrie INJ a organizat 1 seminar cu 

genericul „Metodologia  întocmirii  actelor 

procedurale civile și penale”, la care a beneficiat 

de instruire 1 șef ai secretariatelor. 

- decembrie INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Comunicarea administrativă. 

Managementul conflictelor. Aspecte psihologice 

ale lucrului cu angajații”, la care au beneficiat de 

instruire 23 șefi ai secretariatelor. 

- octombrie, INJ a organizat 3 seminare pentru 

asistenți judiciari, grefieri, șefi secretariate cu 

genericul „Unele aspecte privind prevenirea și 
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combaterea  comportamentului corupțional În 

sectorul justiției. Etica profesională”, la care au 

beneficiat de instruire 4 șefi secretariate. 

3. Pe parcursul anului 2014 în cadrul a 28 

activități de formare continuă au beneficiat de 

instruire toți șefii secretariatelor (286 

persoane/activități). 

Acț. 1.1.5. punct.6  

Instruirea 

personalului 

responsabil de 

elaborarea și 

executarea 

bugetului din 

cadrul instanțelor 

judecătorești 

 

 

 

Numărul de 

cursuri 

organizate. 

Trimestrul 

II 2012- 

IV 2016  

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Ministerul 

Justiției 

 

În anul 2012, la 3 decembrie, INJ a organizat un 

seminar cu genericul „Respectarea legislației În 

cadrul achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii 

pentru necesitățile statului”, fiind instruiți 21 de 

judecători și procurori. 

În anul 2013, INJ În parteneriat cu Programul 

ROLISP, USAID, a organizat 12 seminare, 

inclusiv: 

- martie au fost organizate 4 seminare cu 

genericul „Managementul financiar, raportarea 

financiară, auditul intern și achiziții publice” fiind 

instruiți 40 președinți ai instanțelor și 51 

contabili; 

- septembrie au fost organizate 4 seminare cu 

genericul „Elaborarea bugetului de programe și 

executarea” fiind instruiți 42 contabili și 42 șefi 

ai secretariatelor; 

- octombrie - noiembrie au fost organizate 4 

seminare cu genericul „Delimitarea 

competențelor de serviciu ale șefilor 

secretariatelor instanțelor judecătorești de cele 

ale președinților și contabililor din instanțe” fiind 

instruiți 38 președinți ai instanțelor, 36 contabili 

și 47 șefi ai secretariatelor. 

În primul semestru al anului 2014,  INJ în 

parteneriat cu USAID ROLISP a organizat 6  

seminare, inclusiv: 

-  aprilie au fost organizate  4 seminare cu 

genericul  „Implementarea formulei de elaborare 

a bugetului în bază de performanță”,  fiind 

instruiți 41 contabili, 46 șefi ai  secretariatelor; 

-  mai au fost organizate 2 seminare cu genericul 

„Planificarea și gestionarea bugetului din cadrul 

instanțelor judecătorești. Management financiar, 

raportare financiară,  fiind instruiți 44 șefi ai 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare)  

Surse alocate: 

31,8 mii lei 

Surse utilizate: 

31,8 mii lei 

 Planul de formare 

continuă este 

publicat pe site-ul 

INJ. 

http://www.inj.m

d/node/18 

 

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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secretariatelor. 

 

Direcţia strategică 1.2.  Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc 

 

Acț. 1.2.2. punct. 9  

Desfășurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

judecătoresc și a 

judecătorilor în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor 

informaționale 

 

1. Numărul  

de cursuri  

desfășurate; 

2. Numărul de 

persoane 

instruite. 

Trimestrul 

I 2012- 

IV  2016 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Instruirea judecătorilor în domeniul utilizării 

PIGD-2 a fost realizată în anul 2011. 

 

În anul 2012 au fost instruiți 236 grefieri.INJ în 

parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, a 

organizat 17 seminare, inclusiv: 

- iulie au fost organizate 10 seminare, fiind 

instruiți 170 de grefieri în domeniul utilizării 

PIGD-2. 

- septembrie - decembrie au fost desfășurate 7 

seminare, fiind instruiți 116 grefieri în domeniul 

utilizării sistemului și echipamentului de 

înregistrare audio FEMIDA. 

 

În anul 2013 au fost instruite 661 persoane, 

inclusiv: 13 judecători, 72 șefi ai secretariatelor, 

227 asistenți judiciari, 281 grefieri, 4 inspectori 

judiciari și alți 64 specialiști. INJ în parteneriat 

cu Programul ROLISP, USAID, a organizat 44 

seminare, inclusiv: 

- au fost organizate 32 seminare cu genericul 

„Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor (PIGD-3) şi a 

sistemului de înregistrare audio-video a 

şedinţelor de judecată (FEMIDA)” fiind instruiți 

216 asistenți judiciari, 278 grefieri și alți 21 

specialiști; 

- a fost organizat un seminar cu genericul 

„Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor (PIGD-3)” 

fiind instruiți 13 judecători; 

-  au fost organizate 2 seminare cu genericul 

„Utilizarea tehnologiilor informaţionale. 

Sistemul de administrare a paginii Web 

ADMISEDEBAR” fiind instruiți 20 specialiști, 4 

asistenți judiciari și 3 grefieri; 

- au fost organizate 9 seminare cu genericul 

„Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Asistență tehnică: 

USAID, 

Programul 

ROLISP 

 

Surse alocate: 

137,8 mii lei 

 

Surse utilizate: 

137,8 mii lei 

 

 

 

 

Concluzii și 

recomandări: 
Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor de 

mai multe 

zile. 

 

Planurile de 

formare continuă 

și agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/node

/18 

 

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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gestionarea electronică a dosarelor programului 

integrat de gestionare a dosarelor (PIGD 4.0)” 

fiind instruiți 72 șefi ai secretariatelor, 7 asistenți 

judiciari, 4 inspectori judiciari și alte 23 

specialiști. 

 

În anul 2014 au fost instruite 148 persoane (47 

asistenţi judiciari, 67 grefieri, 8 şefi ai 

secretariatelor, 23 specialişti din cancelarie, alte 

categorii – 3 persoane). INJ în parteneriat cu 

USAID ROLISP, a organizat 8 seminare, 

inclusiv: - februarie-mai au fost organizate  8 

seminare, cu genericul „Utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi gestionarea electronică a 

dosarelor. Programul integrat de gestionare a 

dosarelor (PIGD 4.0)”. 

 

Acț.1.2.3. punct.6. 

Desfășurarea 

cursurilor de 

instruire a 

judecătorilor 

privind gestionarea 

dosarelor și 

regulile de 

amînare a 

examinării 

cauzelor 

 

 

1. Graficul  

cursurilor  

de instruire  

elaborat și  

aprobat; 

2. Numărul  

de cursuri 

desfășurate; 

3. Numărul  

de judecători 

instruiți. 

Trimestrul 

I 2013- 

IV 2016 

Consiliul  

Superior al  

Magistratu

rii 
Institutul  

Național al  

Justiției 

Planurile calendaristice de formare continuă 

pentru anul 2013 au fost aprobate de Directorul 

executiv al INJ. 

În anul 2013, la 23 mai și 14 iunie, INJ în 

parteneriat cu Misiunea NORLAM, a desfășurat 

2 seminare cu genericul „Gestionarea dosarelor 

și respectarea regulilor cu privire la amânarea 

examinării cauzelor”, fiind instruiți 50 

judecători. 

Planul  calendaristic de formare continuă 

semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin 

Ordinul Directorului executiv adjunct nr.63-

13/sem din 16.12.2013. 

1.  Planul  calendaristic de formare continuă 

semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin 

Ordinul Directorului executiv adjunct nr.63-

13/sem din 16.12.2013. 

2.  Pe parcursul semestrului I al anului 2014, 

INJ a organizat la 12 mai, 12 noiembrie, 2 

seminare cu genericul  „Gestionarea dosarelor şi 

respectarea regulilor cu privire la amînarea 

examinării cauzelor”. 

3.  Au fost instruite 40 persoane ( 33 judecători, 

7 procurori). 

 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

 

Asistență tehnică: 

Misiunea 

NORLAM 

 

INJ, 

Surse alocate: 

31,5 mii lei 

Surse utilizate: 

31,5 mii lei 

 

 
Planurile 

calendaristice 

pentru anul 2013 

sînt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.m

d/node/18 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

01/23-1.pdf 

 

http://csm.md/file

s/Hotaririle/2014/

01/23-mai.pdf 

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-1.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-1.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-1.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-mai.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-mai.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/01/23-mai.pdf
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Acț. 1.2.5. punct.2  

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

legislative privind 

exercitarea căilor 

de atac 

 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

Întocmite. 

Trimestrul 

III 2012- 

IV 2016  

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Procuratura 

Generală 

Ministerul Justiției a elaborat Planul de 

monitorizare pentru anul 2013 în care se regăsesc 

și modificările legislative privind exercitarea 

căilor de atac.   

În scopul realizării acestei  acțiuni s-a luat 

decizia pentru a fi inclus în Hotărârea 

Guvernului Nr. 241 din  05.04.2013 cu privire la 

aprobarea listei actelor legislative și normative 

care vor fi monitorizate de către organele 

centrale de specialitate ale administrației publice 

în semestrul I al anului 2013. Ținînd cont de 

faptul că, această activitate necesită implicarea 

societății civile, Ministerul Justiției a identificat 

surse financiare (reflectate în CBTM (2014-

2016)). 

În vederea efectuării monitorizării, modificările 

efectuate la Codul de procedură civilă în baza 

acțiunii 1.2.5 p. (1) au fost incluse în lista actelor 

legislative care urmau a fi  monitorizate de către 

Guvern În anul 2014. 

În 2014 nu s-a efectuat monitorizarea.  

Nerealizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Surse alocate: 

56,9 mii lei 

(2015) 

 

Surse alocate: 

56,7 mii lei 

 ( 2016) 

 

Dificultăți: 

Pentru anul 

2014 nu au 

fost 

planificate 

surse 

financiare În 

vederea 

realizării 

acțiunii. 

 

- 

 

Direcția strategică 1.3 Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției  

 

Acț. 1.3.10. punct.4  

Desfășurarea 

cursurilor de 

instruire inițială și 

continuă a  

asistenților  judiciari 

 

1. Graficul de 

instruire 

elaborat; 

2. Numărul  de 

cursuri 

desfășurate; 

3. Numărul de 

asistenți 

judiciari 

instruiți. 

Trimestrul 

III 2012- 

IV 2016 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

I. Formare inițială 

Prin ordinul directorului executiv adjunct al INJ 

nr.25-14/A din 08.05.2014 au fost înmatriculați 

26 de asistenți judiciari la cursul de formare 

inițială. Cursul de formare inițială cu durata de 3 

luni a fost absolvit de către 20 de asistenți 

judiciari. 

II. Formare continuă 

Planul calendaristic de formare continuă în 

semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin 

Ordinul Directorului executiv adjunct al INJ 

nr.63-13/sem din 16.12.2013. 

 Planul calendaristic de formare continuă a 

personalului instanțelor pentru semestrul I al 

anului 2014 a fost aprobat prin Ordinul executiv 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Asistență 

tehnică:USAID 

 

Surse alocate: 

468,0 mii lei 

Surse utilizate: 

468,0 mii lei 

 

 

 

  

Planurile 

calendaristice de 

formare continuă 

sînt plasate pe site-

ul INJ 

http://www.inj.md/

node/18  

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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adjunct al INJ nr.11-14 /sem din 25 februarie 

2014. 

În anul 2014, au avut loc 29  seminare, la care 

au fost instruiți 368  asistenți judiciari, respectiv: 

- februarie - aprilie, în parteneriat cu USAID 

ROLISP , au fost desfășurate 6 seminare cu 

genericul „Utilizarea tehnologiilor informaționale 

și gestionarea electronică a dosarelor programului 

integrat de gestionare a dosarelor (PIGD 4.0)”, 

fiind instruiți 47 asistenți judiciari; 

- ianuarie, a fost desfășurat 1 seminar în 

parteneriat cu BERD, cu genericul „Piaţa 

valorilor mobiliare”, fiind instruiți 2 asistenți 

judiciari; 

- iunie, noiembrie, decembrie a fost desfășurate 4 

seminare  cu genericul „Metodologia  întocmirii  

actelor procedurale civile şi penale”, fiind 

instruiți 88 de asistenți judiciari; 

- iunie, octombrie, au fost desfășurate 5 seminare 

cu genericul „Unele aspecte privind prevenirea și 

combaterea comportamentului corupțional în 

sectorul justiției. Etica profesională”, fiind 

instruiți 97 asistenți judiciari; 

- septembrie-octombrie, INJ a organizat  5 

seminare , cu genericul „Accesul la informație. 

Aspecte practice privind protecția datelor cu 

caracter personal și soluționarea problemelor În 

legătură cu accesul la informație”, la care au 

beneficiat de instruire 90 asistenți judiciari. 

- octombrie INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Medierea mijloc alternativ de  și 

arbitrajul – mijloace alternative de soluționare a 

litigiilor în cauzele penale, civile și comerciale”, 

la care au beneficiat de instruire 3 asistenți 

judiciari. 

- decembrie INJ în parteneriat cu BERD, ACI 

Partners a organizat 2 seminare cu genericul 

„Medierea  mijloc alternativ  de soluționare a 

litigiilor comerciale”, la care au participat 9 

asistenți judiciari. 

- octombrie, INJ în colaborare cu AJRM, USAID 

ROLISP, a organizat 1 masă rotundă cu 
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genericul „Implementarea reformelor în justiția 

Republicii Moldova. Realizări și perspective”, la 

care au participat 2 asistenți judiciari. 

- octombrie INJ în parteneriat cu AJRM, IRZ a 

organizat 1 masă rotundă cu genericul „Tehnica 

relaționării și de întocmire a hotărîrilor 

judecătorești ca metodă juridică de lucru pentru 

redactarea, ordonarea și aprecierea complexă a 

actelor în dreptul civil”, la care au beneficiat de 

instruire 1 asistent judiciar. 

- decembrie INJ a organizat 2 seminare cu 

genericul „Comunicarea administrativă. 

Managementul conflictelor. Aspecte psihologice 

ale lucrului cu angajații” , la care au participat 

29 asistenți judiciari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACȚIUNI CU TERMEN DE IMPLEMENTARE MAI MARE 

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

 

 

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul și 

denumirea acțiunii, 

conform Planului de 

acțiuni 

Indicatori 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizare 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 
 

Măsurile Întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

cheltuieli 

reale 

(efective) / mii 

lei; asistența 

recepționată 

Dificultăți, 

riscuri, 

concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

Acț. 1.1.1. punct. 3 

Reamplasarea 

instanțelor 

judecătorești și 

1. Planul 

gradual de 

reamplasare a 

instanțelor 

 Trimestrul 

I 2014-IV 

2016 

Ministerul 

Justiției, 
Consiliul 

Superior al 

Studiul privind optimizarea hărții instanțelor 

judecătorești din RM şi Studiul privind 

specializarea judecătorilor (detalii la acțiunea 

1.1.1.p.2) conține trei planuri/opțiuni de 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Realizarea 

deplină a 

acestei 

acțiuni va fi 

Studiile pot fi 

accesate pe 

pagina oficială 

a Centrului de 
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optimizarea numărului 

de judecători 

judecătorești 

elaborat și 

implementat 

2. Numărul de 

instanțe 

judecătorești 

reorganizate 

3. Numărul de 

judecători 

optimizat 

 

Magistraturii implementare a dislocării instanțelor judecătorești. 

Indicatorii de performanță  2. și 3. vor fi realizați 

după adoptarea de către Parlament a tuturor 

proiectului de lege, menționat la acț. 1.1.1.p.2. 

A fost adoptată Legea nr.177 din 25.07.2014 prin 

care a fost lichidată Curtea de Apel Bender. 

 

posibilă abia 

după 

realizarea 

acțiunii 

1.1.1.p.1 

și1.1.1. p.2. 

Resurse 

Juridice. 

http://crjm.org/

news/view/265 

 

Studiul privind 

optimizarea 

hărții 

instanțelor 

judecătorești 

din RM 

 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

354312 

Acț. 1.1.12 punct.5 

Elaborarea proiectelor 

de 

construcție/renovare a 

sediilor instanțelor  

judecătorești 

Proiecte de 

construcție/ 

renovare 

elaborate 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Instanțele 

judecătorești 

În anul 2013 au fost elaborate 4 proiecte de 

construcție/renovare.  

 

În anul 2014: 

Au fost elaborate 12 proiecte de 

construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești: 

-Proiectare a lucrărilor de reconstrucție a 

Judecătoriei Taraclia; 

-Proiectare a reparațiilor capitale judecătoriei 

Cimișliaa; 

-Proiectare construcției gardului decorativ, pavaj 

și amenajarea cu spații verzi și acces la persoanele 

cu dezabilități la Judecătoria Cantemir;  

-Planul topografic a limitelor sectorului  

Testemițeanu- 2 Judecătoria Cantemir;- 

Proiectarea reconstrucției Electrificării sediului 

Judecătoriei Florești; 

-Proiectarea supraetajării unui nivel pe clădirea 

existentă cu două nivele la judecătoria Anenii Noi; 

-Proiectare reconstrucției acoperișului și a 

balustradei la intrare a Judecătoriei Rîșcani; 

-Servicii de modificare a documentației de proiect 

la Judecătoria Buiucani. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

2014 

Costuri: 

 

145,2 

 

 

47,7 

42,5 

13,7 

39,5 

59,6 

12,0 

25,4 

28,78 

171,1 

3,84 

1,1 

6,3 

25,5 

Total: 622,22 

 

 

 

 

 

 

Situația 

pentru anul 

2013: 

Total 4 

proiecte 

elaborate 

Judecătoria 

Leova, Cahul –  

RÎșcani (nord) 

Fălești 

Situația 

pentru anul 

2014: 

 

Contractul nr. 

05 din 

17.04.2014 cu 

ACA 

PasecinicÎI 

 

Contractul nr. 

05 din 

03.03.2014 cu 

Global Arch 

http://crjm.org/news/view/265
http://crjm.org/news/view/265
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
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-Proiectului de execuție la obiectul reparația 

capitală a acoperișului clădirii Judecătoriei 

Drochia. 

-Lucrările de verificare a documentației de 

documentare a reparației capitale a acoperișului 

clădirii Judecătoriei Drochia. 

-Servicii de verificare a documentației de deviz la 

obiectul de reparație capitală a acoperișului 

clădirii Judecătoriei Drochia. 

-Verificarea și expertizarea proiectului de Î.S 

Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea 

Proiectelor și Construcțiilor Judecătoria Florești; 

-Proiect pentru lucrări de reparație și amenajarea 

terenului la Judecătoria Nisporeni. 

 

 

 

 

SRL 

 

Contractul nr. 

91 din 

20.11.2014 cu 

Vis-Proiect 

 

Contractul nr. 

33 din 

06.11.2014 cu 

Alex Top A&S 

SRL 

 

Contractul nr. 

14 din 

21.02.2014 cu 

Manovar SRL 

 

Contractul nr. 

53 din 

04.06.2014 cu 

Angion SRL 

 

Contractul nr. 

38 din 

19.08.2014 cu 

Angion SRL 

 

Contractul nr. 

16 din 

16.05.2014 cu 

FCPC Arhitect 

 

Contractul nr. 

57/20140 din 

16.07.2014 cu 

ACA 

Pesecinik ÎI 

 

Contractul nr. 

24 din 

03.11.2014 cu 
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Stemilui-Com. 

SRL 

 

Contractul nr. 

30 din 

08.12.2014 cu 

Savim-Com. 

SRL 

 

Contractul nr. 

29 din 

08.12.2014 cu 

ÎI  Rusu Alexei 

 

Contractul nr. 

16 din 

24.04.2014 

cu  Î.S 

Serviciul de 

Stat pentru 

Verificare și 

Expertizarea 

Proiectelor și 

Construcțiilor 

 

Contractul nr. 

19 din 

05.06.14 cu II 

Abajeru 

Valeriu 

 

Acț. 1.1.12 punct.6  

Elaborarea devizelor 

de cheltuieli pentru 

construcția/renovarea 

sediilor instanțelor  

judecătorești 

Devize de 

cheltuieli 

elaborate 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Ministerul 

Justiției, 

instanțele 

judecătorești 

Devize de cheltuieli pentru construcție/renovare a 

sediilor instanțelor de judecată se elaborează de 

către fiecare  instanță de judecatăÎn particular, 

conform necesităților. 

În anul 2013 au fost elaborate 21 devize de 

cheltuieli. 

Au fost elaborate 7 devize de cheltuieli.  

În anul 2014: 

- Pentru reparație arhivei la Judecătoria Rîșcani; 

- Pentru reparația capitală a clădirii Judecătoriei 

Briceni; 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

 

7,2 

 

18,8 

15,7 

2,4 

3,2 

1,8 

 

 Situația 

pentru anul 

2013: 

Judecătoria 

Briceni - 1 

deviz 

Judecătoria 

Vulcănești - 1 

deviz 

Judecătoria 

Cahul – 1 
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-Pentru reparație etajul 2 a sediului și 

termoizolarea pereților exteriori, lucrări de pavaj a 

Judecătoriei Florești; 

-Pentru lucrări de reparație capitală a Judecătoriei 

Ialoveni; 

-Pentru reparație capitală a Judecătoriei Cimișlia 

-Pentru reparația acoperișului judecătoriei 

Dubăsari; 

-Verificarea și expertizarea devizului de cheltuieli 

de Î.S Serviciul de Stat pentru Verificare și 

Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor 

Judecătoria Florești; 

-Servicii de expertizare a devizelor de cheltuieli 

pentru ,,Reparația capitală a clădirii administrative 

la fațadă și subsol” Judecătoria Fălești. 

 

2,0 

Total: 

51,1 

deviz 

Judecătoria 

Criuleni – 2 

devize 

Judecătoria 

Căușeni - 1 

deviz 

Judecătoria 

Anenii Noi – 1 

deviz 

Curtea de Apel 

Bălti – 2 

devize 

Judecătoria 

Soroca – 2 

devize 

Judecătoria 

Fălești – 1 

deviz 

Judecătoria 

HÎncești – 2 

devize 

Judecătoria 

Dubăsari  - 1 

deviz 

Judecătoria 

Glodeni – 1 

deviz 

Judecătoria 

Leova – 2 

deviz 

Judecătoria 

RÎșcani – 1 

deviz 

Judecătoria 

Șoldănești – 1 

deviz 

Judecătoria 

Ștefan Vodă – 

1 deviz 

Total 21 de 

devize 
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elaborate 

pentru anul 

2013. 

Acț. 1.1.12 punct. 7 

Construcția/renovarea 

sediilor instanțelor 

judecătorești 

Numărul de 

instanțe 

construite/ 

renovate 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Instanțele 

judecătorești 

Pentru realizarea acestei acțiuni fiecare instanța în 

baza proiectului și devizelor de cheltuieli elaborate 

efectuează lucrările de construcție/renovare a 

sediului, din contul resurselor financiare prevăzute 

în bugetul instanței în acest sens. 

În anul 2013, 21 de instanțe judecătorești au 

beneficiat de surse financiare pentru investiții și 

reparații capitale a sediilor instanțelor de judecată. 

În anul 2013 pentru construcția/renovarea sediilor 

instanțelor judecătorești au beneficiat de mijloace 

financiare 24 de instanțe și anume: 

Judecătoria Botanica 

Judecătoria Cantemir 

Judecătoria Leova 

Judecătoria Rîșcani 

Judecătoria Ungheni 

Curtea de Apel Chișinău 

Judecătoria Anenii Noi 

Judecătoria Briceni 

Judecătoria Căușeni 

Judecătoria Criuleni 

Judecătoria Dubăsari 

Judecătoria Glodeni 

Judecătoria Hîncești 

Judecătoria Ialoveni 

Judecătoria Orhei 

Judecătoria Soroca 

Judecătoria Șoldănești  

Judecătoria Ștefan Vodă 

Judecătoria Vulcănești  

Judecătoria Cimișlia 

Judecătoria Fălești 

Judecătoria Ciocana 

Judecătoria Cahul 

Curtea de Apel Bălți 

 

În anul 2014: 

Nr. instanțelor renovate-18 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse 

alocat:e 

74 308,6mii 

lei  

Surse 

utilizate: 

70 445,6 mii 

lei. Soldul 

neutilizat  

constituie 

3846,4 mii 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jud.  

Cantemir au 

fost 

prevăzute 

pentru 

investiții 

capitale 

1500,0 mii 

lei nu au fost 

utilizată 

suma de 

1443,8 mii 

lei  din 

legătura cu 

faptul ca 

verificarea 

proiectului a 

durat pina la 

24.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contractul nr. 
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A fost efectuate lucrările: 

Reparația capitală a clădirii administrative a Curții 

de Apel Bălți 

 

Reconstrucția electrificării a sediului Judecătoriei 

Florești; reconstrucția clădirii Judecătoriei 

Taraclia; reconstrucția capitală clădirii 

Judecătoriei Vulcănești,  

 

Reparație etajului 2 a sediului Judecătoriei 

Florești; 

 

Repararea și termoizolarea pereților exteriori, 

lucrări de pavaj Judecătoriei Florești; 

 

Reparația capitală a sediul Judecătoriei Criuleni; 

 

Reparația acoperișului și arhivei la Judecătoria 

Rîșcani; 

 

Lucrările de reparații capitale a Judecătoriei 

Cimișlia; 

 

Reparația capitală și replanificarea spațiilor și 

Lucrări de reparație a acoperișului Judecătoriei 

Dubăsari; 

Reparația capitală la sediul Judecătoriei Călărași 

 

 

Reparația sediului judecătoriei Ialoveni 

 

Reparația capitală a sediului Judecătoriei Drochia 

 

Lucrări de reparație capitală cu replanificarea 

încăperilor Judecătoriei Buiucani; 

 

Extinderea și supraetajare sediului Curții de Apel 

Chișinău; 

 

 

Lucrări de reparație capitală a clădirii Judecătoriei 

Briceni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4962,7 

 

 

313,1 

 

872,2 

 

 

1166,3 

495,0 

 

869,1 

 

536,1 

 

30,8 

 

 

97,3 

 

1813,4 

 

1379,1 

 

872,9 

 

269,3 

 

1419,4 

28 din 

05.05.2014 cu 

Clemantin 

SRL 

 

 

Contractul nr. 

20 din 

12.08.2014 cu 

Energia SRL 

 

Contractul nr. 

21 din 

08.09.2014 cu 

Clemantin 

SRL 

 

Contractul nr. 

27 din 

10.11.2014 cu 

Nicsir-Flor 

 

Contractul nr. 

18 din 

29.07.2014 cu 

Interdiamant 

SRL 

 

Contractul nr. 

23 din 

12.11.2014 cu 

SC 

Consistcom 

SRL 

 

Contractul nr. 

25 din 

04.07.2014 cu 

Clemantin 

SRL 

 

Contractul nr. 
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Reparație capitală a sediului Judecătoriei 

Nisporeni; 

 

Reparația generală la parter a clădirii 

administrative a Judecătoriei Fălești; 

 

Reparația capitală a fațadei și subsolului  

Judecătoriei Fălești. 

 

 

 

 

 

 

208,53 

 

935,8 

 

726,51 

119,90 

 

199,99 

 

 

4787,4 

 

30742,4 

 

1801,8 

 

 

957,7 

 

 

722,2 

 

2038,1 

 

 

Total utilizat: 

58 337,03 

 

 

 

 

25 din 

04.07.2014 cu 

Clemantin 

SRL 

 

 

 

Contractul nr. 

30 din 

08.12.2014 cu 

ÎI Varzari 

Tatiana 

 

Contractul nr. 

07 din 

24.07.2014 cu  

Amborio SRL 

 

Contractul nr. 

06 din 

22.05.2014 cu 

Cimter mic 

SRL 

 

Contractul nr. 

01 din 

30.10.2014 cu 

Speciment 

SRL 

 

Contractul nr. 

01 din 

13.06.2014 cu 

Speciment 

SRL 

 

Contractul nr. 

10 din 

23.04.2014 cu 

SC Grifevic 

SRL 
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Acord 

adițional nr. 40 

din 27.11.2014 

 

Contractul nr. 

15 din 

03.04.2014 cu 

Vivantis Plus 

SRL 

 

Contractul nr. 

19 din 

08.05.2014 cu 

SA CCM- 17 

 

Contractul nr. 

22 din 

10.10.2014 cu 

SA CCM- 17 

 

Contractul nr. 

25 din 

11.11.2014 cu 

SA CCM- 17 

 

Contractul nr. 

60/2014 din 

13.11.2014 cu 

Duxprim 

Service SRL 

 

Contractul nr. 

40 din 

25.09.2013 cu 

SC MCI&Co 

Construct SRL 

 

Contractul nr. 

14 din 

22.04.2014 cu 

Constructgaz 

SRL 
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Contractul nr. 

3 din 03.11.14 

cu  Nisprofcon 

SRL 

 

Contractul 

nr.37 

din 05.08.14 

cu 

Clemantin 

SRL 

 

Contractul  

nr. 44  

din 21.10.14 

cu 

Clemantin 

SRL 

Acț. 1.1.12 punct. 8 

Elaborarea proiectului 

Palatului Justiției și a 

devizului de cheltuieli 

al proiectului 

1.Proiectul  

Palatului 

Justiției și 

devizul de 

cheltuieli, 

elaborate 

2. Construcția 

Palatului 

Justiției 

realizată 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Ministerul 

Justiției,  

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

DAJ a expediat în adresa Primăriei mun. Chișinău 

o scrisoare prin care a solicitat identificarea unui 

lot de teren pentru construcția Palatului Justiției. 

În scopul elaborări proiectului dat a fost elaborată 

o notă informativă privind oportunitatea 

construcției Palatului Justiției, precum și analiza 

propunerilor Primăriei municipiului Chișinău (prin 

scrisoarea nr.02-116/6198 din 22.10.2013). 

Notă informativă supra menționată a fost 

expediată.  

În anul 2014 nu au fost întreprinse careva acțiuni. 

Irelevantă  Dificultăți: 

Din motivul 

neexistenței 

unui teren 

corespunzător 

condițiilor 

necesare În 

acest sens, 

finanțele 

alocate În anul 

2014 pentru 

construcția 

Palatului 

Justiției au 

fost 

redistribuite 

pentru 

„Reconstrucția 

sediilor 

Judecătoriilor 

RÎșcani și 

Buiucani (din 

bd.Ștefan cel 
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Mare, 200)”. 

Acț. 1.1.12 punct. 9 

Alocarea unui sediu 

pentru Consiliul 

Superior al 

Magistraturii și 

alocarea de resurse 

financiare pentru 

renovarea și utilizarea 

adecvată a acestuia 

1. Sediu alocat 

2. Proiect de 

renovare 

elaborat 

3. Sediu 

renovat 

4. Utilaj și 

echipament 

procurat 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i 

Cancelaria de 

Stat 

 

Prin Hotărârea grupului de lucru pentru achiziții al 

CSM din 23 decembrie 2013, în urma desfășurării 

mai multor proceduri de licitație publică, s-a 

hotărât achiziționarea unei părți a imobilului situat 

pe str. M. Eminescu 5, pentru amplasarea sediului 

CSM. La 26 decembrie 2013, a fost încheiat 

contractul de vânzare-cumpărare a 1829,5 m.p. din 

imobilul nominalizat. În I jumătate a anului 2014 a 

fost realizată amplasarea personalului În noul 

sediu. 

Totodată, au fost întreprinse măsuri, în limita 

fondurilor financiare disponibile pentru crearea 

condițiilor necesare pentru activitatea adecvată, 

însă pentru a asigura condițiile necesare CSM mai 

are nevoie de surse financiare suplimentare pentru 

a amenajarea sălii de ședință a CSM, precum și 

achiziționarea mobilierului pentru angajați. 

A fost amenajat biroului pentru mass-media. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse alocate: 

967,7 mii lei 

Surse utilizate: 

309,3 mii lei 

  

Act. 1.1.12 punct. 10 

Monitorizarea calității 

lucrărilor de 

construcție/renovare a 

sediilor instanțelor 

judecătorești 

Numărul de 

expertize 

efectuate 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Instanțele 

judecătorești

, Inspecția de 

Stat În 

Construcții 

În 2014, au fost selectați 17 responsabili de 

monitorizare a calității lucrărilor. 

 

Judecătoria Rîșcani - ÎI Varzari Tatiana  

 

Judecătoria Criuleni--ÎI Lupan Serghei 

 

Judecătoria Călărași-- Stratan Veaceslav 

 

Judecătoria Buiucani-- Gromațchi Iurie 

 

Judecătoria Dubăsari- - Gromațchi Iurie 

 

Judecătoria Ialoveni-- ÎI Busuioc Mihai 

 

Judecătoria Vulcănești- -Momcea I 

 

Judecătoria Cimișlia- - Rezmerița Nicolae 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse 

alocate: 

DAJ- 342,9 

mii lei 

Surse 

utilizate: 

464,54 mii 

lei 

 

6,0 

 

 

 

13,7 

 

 

14,2 

 

 

  

 

Contractul nr. 

26 din 

25.07.2014 

 

Contractul nr. 

19 și 24 din 

17.09.2014 și  

05.12.2014 

 

Contractul nr. 

13 din 

15.05.2014 

 

Contractul nr. 

64/2014 din 

03.12..2014 
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Judecătoria Taraclia- -ÎI Topal Budjac 

 

Judecătoria Drochia-Stemiliu-Com SRL  

 

Curtea de Apel Bălți- -ÎI Nevzorov VV 

 

Judecătoria Florești-- Nordelect Roservice 

ÎI Andrieș 

 

Curtea de Apel Chișinău-- IS Sabos 

 

Judecătoria Briceni- -Lavric Vitalie 

 

Judecătoria Nisporeni- - II Grima Lefter 

 

Judecătoria Fălești- -Î.I. Foca Iurie 

 

 

8,7 

 

 

8,0 

 

 

 

2,08 

 

 

22,4 

 

 

 

 

17,4 

 

 

7,26  

 

 

 

3,2 

2,6 

37,2 

 

 

2,8 

 

 

4,6 

 

 

 

11,7 

 

 

 

257,6 

 

 

Contractul nr. 

03din 

18.12.2013 

 

 

Contractul nr. 

20din 

30.04.2014 

 

 

Contractul nr. 

41 din 

15.10.2014 

 

 

Contractul nr. 

08 din 

24.06.2014 

 

Contractul nr. 

08 din 

11.08.2014 

 

Contractul nr. 

21 din 

11.08.2014 

 

Contractul nr. 

27 din 

20.11.2014 

 

Contractul nr. 

28 din 

20.11.2014 

 

Contractul nr. 

14 din 

12.11.2014 

 

 

Contractul nr. 

22 din 
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13,4 

9,2 

 

7,2 

15,3 

 

Total: 

464,54 

12.09.2014 

 

Contractul nr. 

23 din 

02.10.2014 

 

Contractul nr. 

29 din 

01.12.2014 

 

Contractul nr. 

46 din 

18.11.2013 

 

 

Contractul nr. 

17 din 

17.06.2014 

 

Contractul nr. 

39 din 

25.11.14 

 

Contractul 

nr.40 din 

14.08.14 

 

Contractul  

nr. 48 din 

26.11.14 

 

Acț. 1.1.12 punct. 11 

Monitorizarea dării în 

exploatare a sediilor 

construite/renovate la 

etapa de finisare  și 

recepție finală a 

lucrărilor 

 

Numărul de 

expertize 

efectuate 

Trimestrul 

III 2013- 

IV 2016 

Instanțele 

judecătorești

Inspecția de 

Stat În 

Construcții 

La inițierea lucrărilor de construcției /renovare a 

sediilor instanțelor de judecată este antrenat un 

expert în domeniul dat (cu licență și stagiu în 

domeniul construcțiilor), care are menirea de a 

supraveghea calitatea efectuării lucrărilor pe 

parcursul întregului proces de construcție, iar la 

finele procesului de construcție poate valorifica 

calitatea lucrărilor executate, este remunerat din 

contul resurselor financiare prevăzute în bugetul 

instanței în acest sens, iar remunerarea acestuia 

este lunarăși nu poate fi divizată numai la etapa de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  La darea în 

exploatare a 

sediilor 

construite/reno

vate la etapa 

de finisare și 

recepție finală 

a lucrărilor, nu 

au fost 

efectuate 

expertize 
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finisare și recepție a lucrărilor. 

În total: 20 procese verbale întocmite privind 

recepționarea lucrărilor efectuate pentru anul 

2013. 

 

În 2014: 

Au fost elaborate 15 procese verbale: 

 

Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de 

reparația capitală a clădirii Judecătoriei Briceni 

din 15.12.2014 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor  de Reconstrucția 

electrificării sediului judecătoriei Florești Nr.1 din 

24.11.2014 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor de Reparația 

încăperilor etajul 2 a sediului judecătoriei Florești 

Nr.2 din 20.12.2014 

 

Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de 

Repararea și termoizolarea pereților exteriori, 

lucrări de pavaj sediului judecătoriei Florești Nr.3 

din 22.12.2014 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor de proiectarea 

supraetajării unui nivel pe clădirea existentă cu 

două nivele din decembrie 2014 

 

Proces verbal nr. 1 din 30.12.2014 reparația 

capitală clădirii administrative Curții de Apel Bălți 

 

Procesul verbal de finisare a lucrărilor de recepție 

a lucrărilor executate pentru luna iulie 2014 

Judecătoria Dubăsari 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor din 21.112014 

Judecătoria Dubăsari 

privind darea 

în exploatare a 

lucrărilor, ci 

doar Întocmite 

procese 

verbale de 

recepție a 

lucrărilor. 

Judecătoria 

Soldănești  - 1 

proces verbal 

Judecătoria 

Soroca – 2 

procese 

verbale 

Judecătoria 

Leova – 1 

proces verbal 

Judecătoria 

Rîșcani, nord - 

1 proces verbal 

Judecătoria 

Dubăsari – 7 

procese 

verbale 

Judecătoria 

Glodeni – 1 

proces verbal 

Judecătoria 

Hîncești – 2 

procese 

verbale 

Judecătoria 

Căușeni – 3 

procese 

verbale 

Judecătoria 

Briceni – 1 

proces verbal 

Judecătoria 

Anenii Noi – 1 

proces verbal 
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Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor N1 15.09.14 

Reparația capitală a sediul Judecătorie Criuleni 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor N2 17.11.14 

Reparația capitală a sediul Judecătorie Criuleni 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor N3 22.12.14 

Reparația capitală a sediul Judecătorie Criuleni 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor N1 08.12.14 

Reparația capitală a sediul Judecătorie Criuleni 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor N2 16.12.14 

Reparația capitală a sediul Judecătorie Criuleni 

 

Procesul verbal de finisare a lucrărilor 3 

06.10.2014  reparația capitală la sediul 

Judecătoriei Călărași 

 

Procesul verbal 

de recepție finală a lucrărilor 4 

22.10.2014  reparația capitală la sediul 

Judecătoriei Călărași 

Total: 20 

procese 

verbale 

întocmite 

privind 

recepționarea 

lucrărilor 

efectuate 

 

Acț. 1.2.1 punct 3 

Monitorizarea  

implementării 

prevederilor  

privind transparența  

activității Consiliului 

Superior al 

Magistraturii și a 

instituțiilor 

subordonate 

 

1.Mecanism de 

monitorizare 

instituit cu 

suportul 

organizațiilor 

neguvernament

ale 

2.Monitorizare 

desfășurată 

3.Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite și 

publicate pe 

Trimestrul 

I 2013- IV 

20 16 

Ministerul 

Justiției 

A fost efectuat un raport de către Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova, pentru perioada 

2010-2012 și prezentat în 2013. 

În anul 2014, s-a efectuat monitorizarea de către 

CRJM, rezultatele căreia vor fi prezentate către 

sfârșitul lunii martie 2015. 

 

Realizată 

Parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Dificultăți: 

Această 

monitorizare 

urmează a fi 

inclusă în 

lista actelor 

legislative și 

normative 

care vor fi 

monitorizate 

de către 

organele 

centrale de 

Raportul 

privind 

transparența și 

eficieța CSM 

poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://justice.g

ov.md/public/f

iles/file/reform

a_sectorul_just

itiei/pilonstudi

u1/Raport_Tra

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
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pagina web a 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 

specialitate 

ale 

administrație

i publice 

îîanul 2015 

nsparenta_si_e

ficienta_CSM-

_CRJM_-

2013.pdf  

 

 

Acț. 1.2.2. punct. 5 

Asigurarea fiecărei  

instanțe judecătorești 

cu suportul tehnic 

necesar aplicării 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor 

 

Numărul de 

instanțe 

judecătorești 

care 

beneficiază 

de suport 

tehnic pentru 

utilizarea 

Programului 

integrat de 

gestionare a 

dosarelor 

Trimestrul II 

2013- IV 

2016 

Ministerul 

Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Centrul de 

Telecomunica

ții speciale 

Toate instanțele judecătorești sunt asigurate cu 

suport tehnic necesar aplicării PIGD. Un complex 

de servicii de întreținere și deservire tehnică a 

echipamentului din sistemul informațional judiciar 

este prestat de către ÎS „Centrul de 

Telecomunicații Speciale” cu care DAJ a încheiat 

un contract în acest sens. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Asistență 

tehnică 

USAID 

 

Surse 

alocate: 

564,1 

 mii lei 

(2014) 

Surse 

utilizate: 

551,1 mii lei 

  

Acț. 1.2.2. punct. 6 

Asigurarea instanțelor 

cu echipamentul 

necesar înregistrării 

audio/video a 

ședințelor de judecată 

1. Studiu 

efectuat și 

recomandări 

formulate 

2. 

Echipamentu

l necesar 

Înregistrării 

audio/video a 

ședințelor de 

judecată 

instalat 

3. Numărul 

ședințelor de 

judecată 

înregistrate 

Trimestrul 

I 2012- IV 

2016 

Ministerul  

Justiției, 

Consiliul  

Superior al  

Magistraturii 

Cu suportul USAID ROLISP, în 49 instanțe de 

judecată au fost distribuite și instalate 228 

dictafoane pentru înregistrarea audio a ședințelor 

de judecatăși 38 sisteme Femida (echipament 

femida + computer + instalare). Echipamentul 

tehnic a fost instalat În 119 săli de ședințe. 

Potrivit datelor statistice prezentate de către în 

anul 2014 de către Centrul de Telecomunicații 

Speciale (CTS), au fost înregistrate 363 660  

ședințe audio. 

 

 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse 

alocate: 

 

421,3mii lei 

(2014) 

Surse 

utilizate: 

398,3 mii lei 

 

Dificultăți: 

urmează a fi 

modificat 

Planul de 

Acțiuni și de 

exclus 

înregistrarea 

video. 

Date statistice 

prezentate 

lunar de către 

CTS pentru 

DAJ. 

Acț.1.2.4. punct 4 

Implementarea 

recomandărilor 

privind optimizarea 

paginilor web ale 

instanțelor 

judecătorești 

1. Paginile 

web  

optimizate 

2. Crearea  

portalului 

unic,  

după caz 

Trimestru  I 

2013-IV 

2016 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

În sensul dat a fost încheiat contractul de către 

DAJ și compania dezvoltatoare Briomax Grup 

SRL pentru crearea și lansarea noului portal web 

al instanțelor judecătorești. Totodată, cu aceeași 

companie, a fost încheiat contractul pentru 

menținerea funcționalăși actualizarea informațiilor 

compartimentului de pe portalul web. 

Portalul unic al instanțelor naționale de judecată a 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse 

alocate: 

DAJ- 

132,0mii lei 

Surse 

utilizate: 

40,0 mii lei 

 http://instante.j

ustice.md/cms/

acasa-cac 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Raport_Transparenta_si_eficienta_CSM-_CRJM_-2013.pdf
http://instante.justice.md/cms/acasa-cac
http://instante.justice.md/cms/acasa-cac
http://instante.justice.md/cms/acasa-cac
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fost lansat public la 30 aprilie 2014. 

Avînd  la bază analiza utilizării de scurtă durată a 

portalului, precum și în baza sugestiilor și 

propunerilor înaintate de către DAJ și utilizatorii 

instanțelor judecătorești, proiectul în cauză  

beneficiază de îmbunătățiri și ajustări continue. 

Acț. 1.3.1. punct 7 

Finalizarea 

reconstrucției sediului 

Institutului Național al 

Justiției în vederea 

asigurării condițiilor 

adecvate de instruire a 

judecătorilor, 

procurorilor și a altor 

reprezentanți ai 

sectorului justiției 

1.Reconstrucț

ia finalizată 

2. Clădirea 

hotel și 

cafeneaua 

Institutului 

construite și 

dotate 

Trimestru  I 

2013-IV 

2016 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Reconstrucția sediului INJ a fost realizată în limita 

mijloacelor financiare alocate pentru anul 2013. 

Însă, dat fiind faptul că mijloacele financiare 

alocate au fost insuficiente pentru finalizarea 

reconstrucției, INJ a solicitat mijloacele financiare 

necesare pentru finalizarea lucrărilor în anul 2014, 

însă acestea la moment n-au fost alocate.  

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse 

alocate:40,0 

mii lei 

Surse 

utilizate: 

40,0 mii lei 

Dificultăți: 

insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

finalizarea 

reconstrucției 

sediului INJ. 

 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare. 

 

Concluzii și 

recomandăr

i – alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

finisarea 

reconstrucției 

și 

amenajarea 

teritoriului. 

Construcția 

hotelului și a 

cafenelei. 
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Acț.1.3.10. punct 2 

Introducerea funcției 

de  

asistent judiciar în  

instanțele judecătorești 

Funcția de  

asistent 

judiciar  

introdusă în  

curțile de 

apel și în 

judecătorii  

conform  

planului 

stabilit 

Trimestru III 

2012-IV 

2016 

Ministerul  

Justiției, 

Consiliul  

Superior al  

Magistraturii 

Funcția de asistent judiciar introdusă, potrivit 

planului, în instanțele judecătorești de nivelul I (44 

judecătorii), Curți de Apel (4), Curtea Supremă de 

Justiție. 

Hotărârea CSM nr. 540/27 din 11 septembrie 2012 

cu privire la aprobarea structurii curților de apel și 

judecătoriilor. 

Conform statelor de personal, pentru instanțele de 

fond și Curțile de Apel - 437 funcții de asistent 

judiciar. 

La 31.12.2014 au fost încadrați 373 asistenți.  

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse alocate:  

19 977,8 mii 

lei 

Surse utilizate: 

19 494,0 mii 

lei  

(suma 

nevalorificată 

s-a format din 

funcțiile 

vacante și 

concediile 

medicale pe 

parcursul 

anului). 

 http://csm.md/f

iles/Hotaririle/

2012/27/540-

27.pdf 

 

 

 

 

 

LISTA ABREVIERILOR: 

 

 

Acț - acțiune 

AGEPI- Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale 

BERD- Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 

CA- Curtea de Apel 

CEDO- Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

CBTM- Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CSJ-  Supreme de Justiție  

CSM - Consiliului Superior al Magistraturii, Curții, 

CTS- Centru de Telecomunicații Speciale 

DAJ - Departamentului de Administrare Judecătorească   

DEAN - Direcția Elaborarea Actelor Normative 

DGL- Direcția Generală Legislație 

Fundația IRZ- Fundația Germană pentru Colaborare  Juridică internațională 

în Moldova 

Hot- hotărîre 

Hot. Gov. – Hotărârea Guvernului  

IGP al MAI - Inspectoratul General de Poliție al Ministerului Afacerilor 

Interne 

ILIAS- Platformă de instruire la distanță 

INJ- Institutul Național al Justiției 

IRP- Institutul de Reforme Penale 

Î.S. – Întreprindere de Stat 

Jud.- Judecător/ judecătorie 

MAI-Ministerul Afacerilor Interne 

MF- Ministerul Finanțelor 

Misiunea NORLAM- Misiunea Norvegiană de experți pentru promovarea 

supremației legii în Moldova 

MJ- Ministerul Justiției 

MO- Monitorul Oficial 

m.p.- metri pătrați 

Mun.- municipiu 

Nr. – numărul 

OHCHR-Oficiul Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului 

ONG- Organizație nonguvernamentală 

ONU- Organizația Națiunilor Unite 

OSCE- Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

PIGD- Program Integrat de Gestionare a Dosarelor 

http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2012/27/540-27.pdf
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PNUD- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare RM- Republica Moldova 

SRSJ- Strategia de reformare a Sectorului Justiției 

Str. - strada 

ROLISP- Rule of Law Institutional Strenghtening Program 

USM –Universitatea de Stat din Moldova 

USAID- UnitedStates Agency for International Development 

 

 

 

 

 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=216&lang=ru

