
   

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul doamnei Cristina Malai, Director al Programului pentru 

Justiție Transparentă, referitor la desemnarea unor reprezentați ai CSM și ai 

sistemului judecătoresc în calitate de membri în componența Grupului de  

lucru pentru îmbunătățirea managementului timpului la examinarea  

cauzelor judecătorești, în baza liniilor directoare CEPEJ 

 

01 august 2017                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 529/24 

 

Examinînd demersul doamnei Cristina Malai, Director al Programului pentru 

Justiție Transparentă, referitor la desemnarea unor reprezentați ai CSM și ai 

sistemului judecătoresc în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru 

îmbunătățirea managementului timpului la examinarea cauzelor judecătorești, în baza 

liniilor directoare CEPEJ, luînd act de informația Președintelui CSM, Victor Micu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Cristina 

Malai, director al Programului pentru Justiție Transparentă, prin care informează 

despre necesitatea implementării liniilor directoare CEPEJ, în vederea îmbunătățirii 

cadrului normativ aprobat de CSM cu privire la standardele de management al 

timpului în procesului examinării cauzelor în instanțele judecătorești. 

Astfel, în scopul încurajării sistemului judecătoresc la identificarea obiectivelor-

țintă realiste de performanță și îmbunătățirii sistemului de colectare a datelor 

statistice în baza indicatorilor de performanță, este importantă implementarea, la 

nivelul întregului sistem judecătoresc a instrumentelor CEPEJ referitor la 

managementul timpului. 

Persoanele care vor fi desemnate în calitate de membri ai Grupului de lucru vor 

participa la analiza cadrului normativ în vigoare aprobat de către CSM referitor la 

durata actelor procesuale și la elaborarea unor noi abordări în acest sens.  

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii va invita la ședințele Grupului de 

lucru reprezentanții Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. 

Membrii Grupului de lucru vor conveni asupra unei agende de lucru, cu 

distribuirea sarcinilor și stabilirea unei limite de timp pentru livrarea produselor 

finale.  

Aprobarea produselor finale va fi realizată de Consiliul Superior al Magistraturii 

și Ministerul Justiției al Republicii Moldova.   

Programul pentru Justiție Transparentă va participa, prin intermediul 

reprezentanților săi, la lucrările Grupului de lucru, oferind expertiza și asistența 

necesară pentru atingerea obiectivului propus.  



În contextul celor relatate, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul doamnei Cristina Malai, Director al Programului pentru 

Justiție Transparentă, referitor la desemnarea unor reprezentați ai CSM și ai 

sistemului judecătoresc în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru 

îmbunătățirea managementului timpului la examinarea cauzelor judecătorești, în baza 

liniilor directoare CEPEJ. 

2. Se desemnează în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru 

îmbunătățirea standardelor de management a timpului la examinarea cauzelor în 

instanțele judecătorești în baza instrumentelor CEPEJ, următorii reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii și ai sistemului judecătoresc: 

- Nina Cernat, membrul CSM; 

- Dorel Musteață, membrul CSM; 

- Vera Toma, membrul CSM; 

- Nadejda Popic, șef al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii;  

- Irina Muntean, șef Serviciu analiza statisticii judiciare, Secretariatul CSM; 

- Natalia Lupaşcu, judecător, Judecătoria Chișinău; 

- Tatiana Bradu, şef Secţie evidenţă procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de 

contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiție; 

- Svetlana Hantea, șef al Secretariatului, Curtea de Apel Cahul; 

- Andrei Ojoga, șef Secție evidență și documentare procesuală, Curtea de Apel 

Chișinău;  

- Zinaida Dumitrașcu, șef adjunct al Secretariatului, Judecătoria Chișinău, sediul 

Râșcani; 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia prezentei hotărîri se expediază spre informare Programului pentru Justiție 

Transparentă, Ministerului Justiției al Republicii Moldova și se publică pe pagina web a 

CSM. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 


