
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul domnului Jose Luis Herrero, şef al Oficiului Consiliului 

Europei, referitor la delegarea domnului Dorel Musteață, membru CSM, pentru participare 

la ședința finală a grupului de lucru din cadrul Proiectului ”Consolidarea eficienţei justiţiei 

şi acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova” 

 

06 decembrie 2016                                                                                            mun. Chişinău 

nr. 867/35 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul domnului Jose Luis Herrero, şef al 

Oficiului Consiliului Europei, referitor la delegarea domnului Dorel Musteață, membru 

CSM, pentru participare la ședința finală a grupului de lucru din cadrul Proiectului 

”Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica 

Moldova”, audiind informaţia domnului Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Jose Luis 

Herrero, şef al Oficiului Consiliului Europei, referitor la delegarea domnului Dorel 

Musteață, membru CSM, pentru participare la ședința finală a grupului de lucru din 

cadrul Proiectului ”Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de 

avocat în Republica Moldova”, care va avea loc în perioada 19 – 20 decembrie 2016, la 

Strasbourg, Franţa. 

Potrivit demersului nominalizat, în cadrul proiectului ”Consolidarea eficienţei 

justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, începând cu 

luna iunie 2015, au fost petrecute un șir de activități în scopul evaluării gradului de 

implementare a instrumentelor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) în 

șase instanțe pilot din Republica Moldova. În particular, judecătorii și membrii 

secretariatelor instanțelor pilot au fost familiarizați cu principalele instrumente ale CEPEJ 

pentru îmbunătățirea managementului timpului și a calității justiției, precum și asupra 

modului de colectare și analiză a statisticii judiciare. Unul dintre principalele rezultate ale 

activităților desfășurate pe parcursul acestei perioadei a fost elaborarea de către experții 

CEPEJ a rapoartelor de îndrumare pentru instanțele pilot, care conțin importante constatări 

și recomandări referitoare la îmbunătățirea managementului timpului judiciar, a eficienței 

judiciare și calității serviciilor în aceste instanțe.  

Un important component al Proiectului este dedicat implementării instrumentelor 

CEPEJ în cadrul programului de studii al Institutului Național al Justiției (INJ) pentru 

judecători și personalul instanțelor. În acest context, Institutul Național al Justiției a 

selectat formatori naționali, care au fost familiarizați cu activitatea CEPEJ și cele mai 

importante instrumente ce urmează a fi reflectate în cursurile privind managementul 

judiciar ale INJ. Aceste activități au decurs în câteva etape și au avut loc cu susținerea 

Școlii Naționale de Magistratură (ENM) din Franța.  

Așadar, în perioada 19 – 20 decembrie 2016, la Strasbourg, Franța, va avea loc 

ședința finală a grupului de lucru menționat supra, la care se vor discuta pașii întreprinși 

de Institutul Național al Justiției, în vederea introducerii cursurilor privind 

managementul judiciar în programul de instruire și un important schimb de opinii 

asupra conținutului instruirii cu experții Școlii Naționale de Magistratură din Franța.   



În legătură cu acest fapt, domnul Jose Luis Herrero, şef al Oficiului Consiliului 

Europei, solicită delegarea domnului Dorel Mustață, membru CSM și formator INJ, pentru 

participare la reuniunea preconizată. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, 

domnul Dorel Mustață contribuie substanțial la lucrările grupurilor de lucru și a 

Proiectului menționat supra, fiind totodată și coautorul suportului de curs privind 

managementul judiciar.  

Respectiv, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun de a 

accepta demersul domnului Jose Luis Herrero, șeful Oficiului Consiliului Europei la 

Chişinău şi va delega pe domnul Dorel Musteață, membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în vederea participării la la ședința finală a grupului de lucru din cadrul 

Proiectului ”Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de 

avocat în Republica Moldova”. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 4, 

17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul domnului Jose Luis Herrero, şef al Oficiului Consiliului 

Europei, referitor la delegarea domnului Dorel Musteață, membru CSM, pentru 

participare la ședința finală a grupului de lucru din cadrul Proiectului ”Consolidarea 

eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”. 

2. Se autorizează delegarea domnului Dorel Musteață, membru CSM, pentru 

participare la ședința finală a grupului de lucru din cadrul Proiectului ”Consolidarea 

eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, 

care va avea loc în perioada 19 – 20 decembrie 2016, la Strasbourg, Franţa. 

3. Copia prezentei hotărâri se remite pentru informare Oficiului Consiliului 

Europei la Chișinău şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                               Anatolie ȚURCAN 

 

 

 

 

 


