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1. Introducere
Prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 1155/2014 a fost adoptată Strategia de dezvoltare
a sistemului judiciar 2015-2020 (SDSJ), care are drept viziune modernizarea sistemului
judiciar, unul dintre obiective reprezentându-l implementarea unui sistem de management
strategic în domeniul justiției, utilizarea eficientă a resurselor, recurgerea la soluții
inovative de creștere a performanțelor sistemului judiciar român, precum și a accesibilității
sale față de cetățean.
Ulterior, a fost elaborat în consultare cu toate instituțiile din sistemul judiciar și
aprobat prin HG nr. 282/2016, modificată prin HG nr. 146/2019, Planul de acțiune pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 (PASDSJ).
La baza identificării contextului actual și a principalelor obiective ale strategiei au
stat analizele efectuate la nivelul Ministerului Justiției (MJ), având ca surse de fundamentare
rapoarte de activitate ale Ministerului Justiției, rapoarte privind starea justiției elaborate
de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), studii de impact, cercetări sociologice,
documente cu caracter strategic asumate de conducerea Ministerul Justiției (Strategia
Națională Anticorupție, Memorandumul privind pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea
în vigoare a noilor coduri), analize interne și externe, în special rapoarte ale Băncii Mondiale
și ale Comisiei Europene, observații și propuneri ale practicienilor în domeniul justiției sau
ale organismelor profesionale.
Strategia se fundamentează pe o serie de principii, precum:
►
►
►
►
►
►
►
►

respectarea statului de drept și a supremației legii;
garantarea unei reale separații și a echilibrului puterilor în stat, prin consolidarea
independenței și integrității puterii judecătorești;
asigurarea stabilității cadrului normativ și instituțional;
cooperarea loială dintre instituțiile cu atribuții în administrarea sistemului judiciar și
înfăptuirea justiției;
respectarea drepturilor omului;
adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcționarea sistemului
judiciar;
aplicarea principiilor de management integrat;
asigurarea transparenței actului de justiție;
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►

consolidarea dialogului cu profesiile organizate în mod autonom și cu societatea civilă,
precum și implicarea acestora în procesul de modernizare a sistemului judiciar.
Cele 20 de obiective și 153 de măsuri ale strategiei sunt structurate în șase direcții de

acțiune:
►
►
►
►
►
►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU PUBLIC
DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR
DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR
DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE
JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE)
DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE
DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
Pentru fiecare măsură, în Planul de acțiune sunt stabiliți responsabilii, estimarea

bugetară în lei, termenul și indicatorii de realizare.
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2. Context general
2.1

Proiectul SIPOCA 55
Proiectul SIPOCA 55 - „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de

management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”, finanțat în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 -2020 are ca obiectiv general
eficientizarea justiției și consolidarea instituțională a sistemului judiciar prin dezvoltarea
unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar, având ca
element central Consiliul de management strategic constituit prin Protocolul încheiat în
decembrie 2016 între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație (MP) și Justiție și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Prin
acest Protocol a fost conturat cadrul instituțional necesar creării unei viziuni unitare în
domeniul planificării strategice și utilizării resurselor sistemului judiciar. Consiliul este
responsabil de stabilirea strategiei și a viziunii de dezvoltare pe termen mediu și lung și a
priorităților generale ale sistemului judiciar.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
A. Utilizarea eficientă și eficace a resurselor de care dispune sistemul judiciar, prin
asigurarea cu personal instruit la nivel decizional și tehnic, atribuții instituționale clar
definite în domeniul managementului și planificării strategice, structuri specializate în
management organizațional, suport informatic pentru facilitarea procesului decizional,
metodologii unitare.
B. Fundamentarea, la nivelul managementului strategic integrat al sistemului judiciar,
a deciziei privind modalitatea de implementare a măsurii de adaptare și optimizare a
sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, prin intermediul unui document de
analiză la nivel macro, conținând elementele și caracteristicile tehnice, infrastructura
hardware și costurile necesare pentru dezvoltarea noului sistem electronic de management
al cauzelor ECRIS - instrument de management integrat, atât operațional, cât și strategic de
care vor beneficia instituțiile sistemului judiciar și care va permite adoptarea de decizii
cheie pentru administrarea sistemului.
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În cadrul proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de
management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”, Ministerul Justiției este lider de
proiect, iar Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție sunt parteneri în ceea ce privește implementarea activităților proiectului aferente
rezultatelor 1 „SIMS funcțional la nivelul sistemului judiciar” și 2 „Personal din sistemul
judiciar instruit în domeniul managementului strategic”. Totodată, în implementarea
activităților proiectului, vor fi implicați și specialiști de la nivelul altor instituții beneficiare,
care nu sunt parteneri în proiect (de ex. Înalta Curte de Casație și Justiție), în vederea
atingerii rezultatelor preconizate.
Obiectivele specifice ale contractului de servicii din cadrul proiectului sunt:
1. Dezvoltarea capacității de planificare strategică a sistemului judiciar prin:
►
►

►

►
►

2.

Efectuarea unei analize a utilizării managementului strategic, ca instrument de
management, la nivelul sistemului judiciar;
Proiectarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului
judiciar care să aibă ca element central Consiliul de Management Strategic format din
conducerea la vârf a Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii,
Ministerului Public, Înaltei Curți de Casație și Justiție – propuneri și recomandări de
regulament de organizare și funcționare;
Dezvoltarea unor metodologii: 1) metodologie de elaborare a analizelor diagnostic,
adaptată la sistemul judiciar, pe baza căreia să fie fundamentate strategiile/ planurile
strategice, precum și 2) metodologie de elaborare, monitorizare și evaluare a
strategiilor/ planurilor strategice la nivelul sistemului judiciar;
Dezvoltarea/ implementarea de soluții informatice de tip Balanced Scorecard (BSC);
Evaluarea intermediară a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020,
aprobată prin HG nr. 1155/2014 și Planului de acțiune aferent acesteia, aprobat prin
HG nr. 282/2016, modificată prin HG 146/2019, precum și formularea de propuneri
de revizuire a documentelor menționate.
Formarea personalului din sistemul judiciar (funcții de conducere, de specialitate și
de execuție) în domeniul managementului strategic.

2.2

Metodologie analiză
Evaluarea reprezintă o analiză care evidențiază într-un mod obiectiv relevanța,

eficiența, eficacitatea, coerența, impactul, durabilitatea strategiilor, programelor,
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politicilor sau proiectelor aflate în implementare sau finalizate. Prin evaluare se identifică
ceea ce funcționează, deficiențele și se pot face recomandări pentru îmbunătățirea
implementării. Evaluarea are în vedere identificarea gradului în care obiectivele au fost
atinse și a cauzelor succesului/lipsei de succes.
Metoda de evaluare a SDSJ a avut în vedere evaluarea intermediară a gradului de
atingere a obiectivelor și de realizare a măsurilor cuprinse în SDSJ. De asemenea, a fost avut
în vedere impactul măsurilor realizate. S-au utilizat atât itemi obiectivi (date cantitative),
cât și itemi subiectivi (opinii ale participanților la procesul de implementare SDSJ).
Din punct de vedere metodologic, raportul de evaluare s-a realizat prin parcurgerea
mai multor etape:
Etapa 1: Pregătirea rapoartelor a fost etapa pregătitoare în care au avut loc discuții
între echipa de experți și reprezentanții MJ prin care s-au definitivat instrumentele de lucru
și etapele de parcurs.
În această etapă s-au realizat:
►
►
►
►
►
►
►

definirea problemelor supuse analizei și a obiectivelor de urmărit prin raport;
stabilirea exactă a rolurilor echipei de experți și a reprezentanților MJ;
stabilirea metodelor de abordare, a necesarului de materiale auxiliare (fișe ale
măsurilor – Anexa 1, chestionar – Anexa 2 etc.);
efectuarea unei cercetări preliminare pentru stabilirea necesarului de date;
stabilirea planului concret de acțiune;
stabilirea indicatorilor de pornire;
colectarea de date primare.
Această primă etapă s-a încheiat cu elaborarea unui grafic al acțiunilor și cu obținerea

acordului din partea Beneficiarului privind modul de lucru, termenele, persoanele implicate
etc.
Etapa 2: Analiză-evaluare cuprinde o serie de analize finalizate printr-un raport de
evaluare a SDSJ.
Realizarea acestei etape a presupus culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și
gruparea datelor prin diferite tehnici, inclusiv prin reprezentări grafice, interpretarea
datelor, analiza critică a rezultatelor, discutarea punctelor critice cu beneficiarul în vederea
punerii de acord cu rezultatele obținute din analiza datelor, elaborarea unor recomandări.
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Din punct de vedere metodologic, consultantul a utilizat o abordare mixtă, folosind
diverse metode pentru a colecta și/sau verifica informațiile corespunzătoare.
În cadrul analizei, pentru culegerea datelor necesare, echipa de experți a utilizat
următoarele metode și tehnici de investigare:
cercetare de documente publice și documente puse la dispoziție de MJ;
► aplicarea de chestionare;
► focus grupuri (cu MJ, CSM, MP);
► interviu (cu ÎCCJ).
►

Instrumente
Interviuri
față în față

Principalele avantaje
Colectarea datelor și informațiilor de la
persoanele direct implicate / vizate.
Accesul la informații calitative cu privire la
dificultățile întâmpinate, cele mai bune
practici, percepția utilizatorilor, etc.

Sondaj
electronic

Colectarea datelor de la un grup mare de
factori interesați.
Costuri și durată redusă de aplicare și
procesare.
Exactitate
sporită:
sunt
eliminate
subiectivismul intervievatorului și erorile de
documentare.

Analiza
documentară

Permite validarea datelor colectate în cadrul
interviurilor prin utilizarea surselor de
informare oficiale, validate.

Focus
grupuri

Discuții
structurate
care
implică
împărtășirea progresivă a opiniilor între
participanți. Pot fi folosite ca alternativă
pentru interviuri, pentru a colecta informații
de la beneficiarii unei Strategii privind
experiența și lecțiile învățate (pozitive și
negative).

Principalele dezavantaje / măsuri de precauție
Informațiile pot fi afectate de gradul de subiectivism al
intervievatului și intervievatorului.
Se impune validarea informațiilor cu date obținute din
alte surse.
Este necesară colectarea datelor în mod structurat și
omogen.
Risc privind rata de răspuns redusă.
Risc privind răspunsuri inexacte.
Gradul de reprezentare a factorilor interesați în cadrul
eșantionului selectat.
Se va evita utilizarea sondajelor ce necesită un timp
îndelungat de completare sau în cadrul cărora
respondenților li se cere să caute informații
suplimentare.
Răspunsurile la întrebările exploratorii și cu răspuns
deschis sunt dificil de procesat.
De cele mai multe ori, oferă informații generale din
sistemul de monitorizare / date privind procedurile, etc.
În general, nu conduc la identificarea directă a bunelor
practici sau informațiilor privind experiența practică.
Astfel de informații sunt în general obținute în timpul
interviurilor.
Indiferent de scopul în care sunt utilizate, focus grupurile facilitează colectarea opiniilor participanților cu
privire la o tema specifică. Aceste opinii sunt însă
moderate (de facilitator), mai degrabă decât spontane.

Au fost studiate SDSJ și Planul de acțiune al acesteia, rapoartele anterioare de
monitorizare și lista proiectelor POCA aflate în implementare.
Chestionarul propus a conținut 14 întrebări ce au vizat:
►

stadiul general al implementării SDSJ 2015-2020 din punct de vedere al măsurilor pe
care instituțiile le implementează (gradul de realizare a măsurilor);
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gradul în care obiectivele, măsurile și indicatorii din Planul de acțiune SDSJ sunt
adecvate (potrivite, necesare instituției), realiste (au decurs dintr-un proces de
analiză și se pot pune în aplicare);
► punctele tari și punctele slabe ale SDSJ;
► funcționarea COMS, Grupului tehnic de lucru, colaborarea interinstituțională;
► progresele realizate din perspectiva principalelor direcții de acțiune (gradul de
realizare până la data evaluării) ale SDSJ 2015-2020;
► utilitatea activității grupurilor de lucru constituite pentru implementarea SDSJ;
► utilitatea procedurilor de funcționare a COMS și a Grupului tehnic de lucru;
► funcționalitatea procesului de elaborare a rapoartelor de progres/monitorizare SDSJ
2015-2020;
► derularea procesului de implementare SDSJ în perioada 2015-2018;
► principalele tipuri de riscuri în perioada 2019-2020.
Fișa de monitorizare SDSJ, completată de toate instituțiile ce au responsabilități în
implementarea SDSJ, a vizat identificarea gradului în care obiectivele, măsurile și indicatorii
au fost realizați. A avut în vedere evaluarea impactului măsurilor realizate.
Fișa a cuprins:
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Direcțiile de acțiune;
Obiectivele strategice;
Măsurile, submăsurile, indicatorii;
Estimarea bugetară;
Responsabili;
Status: Realizat/nerealizat/în curs de realizare;
Descrierea acțiunilor întreprinse;
Impactul socio-economic al măsurii (pentru măsurile realizate);
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat;
Indicatori de realizare – număr de strategii/planuri/metodologii, număr studii de
impact, număr persoane formate, număr sisteme informatice.
Raportarea s-a făcut până la data de 31 martie 2019, și a avut în vedere următoarele

elemente specifice:
1. Analiza stadiului de implementare a fost făcută pe baza stadiului de realizare a
măsurilor;
2. Stadiul de realizare
realizare/Nedemarat;

a

măsurilor

a

fost

considerat:

Realizat/În

curs

de

3. Un obiectiv a fost consierat atins dacă toate măsurile și submăsurile au fost realizate;
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4. O măsură care are mai mulți indicatori având grade diferite de realizare a fost
considerată realizată dacă toți indicatorii au fost realizați.
Metodele de culegere calitativă a datelor utilizate în realizarea analizei, respectiv
organizarea de focus grupuri și interviuri, s-a realizat față în față. În cazul metodei de
culegere cantitativă a datelor, respectiv aplicarea de chestionare, a fost utilizat mediul
digital (online).
În ansamblu, analiza a urmat o serie de pași specifici cercetării:
1. Documentarea/ Cercetarea de birou - Identificarea și analizarea documentelor
relevante prin cercetarea de birou (cadrul legislativ, rapoarte de monitorizare).
2. Elaborarea instrumentelor metodologice - care au drept scop sprijinirea echipei
de proiect în colectarea informațiilor (fișa de monitorizare, chestionare, documente
centralizatoare ale informațiilor analizate sau colectate în urma interviurilor, alte
documente după caz).
3. Cercetarea de teren - a inclus vizite de informare și clarificare pentru activitatea
de identificare a factorilor cheie și stabilirea unui calendar pentru organizarea și
desfășurarea focus grupurilor și a interviurilor. Trei focus grupuri organizate la sediul
beneficiarilor cu persoane care au atribuții de elaborare/ aplicare a unor documente de
planificare strategică și un interviu organizat la sediul EY.
4. Analizarea tuturor informațiilor în vederea elaborării livrabilului propus. La finalul
cercetării au fost compilate toate informațiile obținute ca urmare a analizei de birou și a
celor colectate pe teren de la factorii cheie. Un accent important s-a pus pe informațiile
colectate în cadrul focus grupurilor de lucru la care au participat 26 de persoane cu atribuții
de elaborare/ aplicare a unor documente de planificare strategică.
5. Elaborarea Raportului
Subliniem faptul că pe durata analizei au fost purtate discuții permanente cu
Ministerul Justiției în calitate de lider de proiect și consultarea acestuia cu privire la lista
organizațiilor și a persoanelor propuse a fi invitate, chestionate și/sau intervievate
precum și cu privire la calendarul recomandat al activităților.

Pagina 15 din 101

Lista completă cu numărul persoanelor prezente la focus grupuri și instituțiile de
proveniență, este prezentată într-un tabel detaliat al instrumentelor de cercetare folosite
(Anexa 1: Analiza răspunsurilor la chestionar).
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3. Gradul de realizare a măsurilor cuprinse în Strategia de
dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 și Planul de acțiune
aferent strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020
3.1 DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU
PUBLIC
3.1.1 Descrierea Direcției de acțiune A
Direcția de acțiune A are în vedere cinci planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul
sistemului judiciar;
2. Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri (civil/penal, de
procedură civilă/penală);
3. Optimizarea organizării și funcționării instanțelor și parchetelor;
4. Îmbunătățirea condițiilor de detenție și creșterea șanselor de reintegrare socială
a persoanelor private de libertate;
5. Optimizarea cadrului legislativ și instituțional privind organizarea și exercitarea
profesiilor juridice organizate în mod autonom.
Direcția de acțiune „Eficientizarea Justiției ca serviciu public”, conține 5 obiective,
37 de măsuri și 18 submăsuri. Niciun obiectiv nu este realizat în totalitate. Dintre măsuri,
șase 6 sunt realizate, 28 în curs de realizare, trei 3 sunt nedemarate.
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Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune A
8%

16%

76%

Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 1
Responsabili de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune A
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INM
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DNP
INC
MAI
Instanțe
Curți de apel/tribunale
Parchete de pe lângă curți de apel/tribunale
ONRC
ANP
ICCJ
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CSM
MJ
Măsuri realizate în totalitate
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Figura 2
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MJ și CSM au în responsabilitate cele mai multe măsuri din cadrul Direcției de acțiune
A. Se remarcă faptul că în strategie, la rubrica instituții responsabile, există și formulări de
tipul instanțe, parchete, ceea ce generează o responsabilitate difuză, fără o descriere clară
a coordonării și responsabilității. De altfel, întreaga strategie conține o astfel de abordare:
mai multe instituții responsabile de aceeași măsură, fără să fie precizat cine îndeplinește
rolul de coordonare, ceea ce poate genera confuzii și o lipsă de asumare.

3.1.2 Măsurile Direcției de acțiune A
În cadrul acestei Direcții de acțiune se evidențiază semnarea în data de 06.12.2016 a
Protocolului încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul
Public și Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înființarea Consiliului de management
strategic (COMS). Acesta este sprijinit în activitate de un Grup tehnic de lucru.
Cu toate că momentul semnării a fost mult întârziat prin raportare la momentul
intrării în vigoare a SDSJ, prin semnarea acestuia și prin organizarea efectivă a 4 reuniuni
COMS, au fost create premisele dezvoltării unui sistem de management strategic la nivelul
sistemului judiciar.
Practic, semnarea cu întârziere a acestui protocol a afectat/întârziat întregul proces
de implementare a strategiei.
În ceea ce privește îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului judiciar,
precum și a statutului magistraților, în contextul reformei celor patru coduri fundamentale
pentru sistem (în materie civilă și penală), măsură aflată în responsabilitatea MJ, CSM, ÎCCJ,
MP, a fost constituit la nivelul MJ un grup de lucru care a participat la elaborarea
documentului „Ghid de proiectare a sediilor de instanțe”. Grupul de lucru și-a finalizat
activitatea în 2017. La nivelul CSM există, de asemenea, Grupul de lucru ”Infrastructura
instanțelor/parchetelor. Infrastructura CSM”. Activitatea acestor grupuri de lucru are în
vedere asigurarea infrastructurii adecvate pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă.
A fost realizată integral măsura privind „Implementarea indicatorilor de eficiență în
cadrul instanțelor, așa cum au fost stabiliți în cadrul Grupului de lucru privind eficiența CSM,
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inclusiv prin organizarea formării profesionale aferente”, fără să existe însă o evaluare a
impactului acesteia. Prin adresa nr. 7/20877/2017 (nota de informare privind Hotărârea nr.
1 a Consiliului de Management Strategic – COMS) și adresa nr. 22/19120/12.10.2017, conform
datelor comunicate de Direcția Resurse Umane și Organizare – Serviciul statistică judiciară
și formare profesională, se arată că acești indicatori de eficiență, așa cum au fost instituiți
prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (modificată ulterior de Hotărârea nr. 625 din 08 septembrie 2015 a Secției
pentru Judecători) care a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficiența activității
instanțelor, au fost implementați cu succes la nivelul tuturor instanțelor, fără a fi necesară
organizarea de formare profesională. Așadar, potrivit raportărilor instituțiilor responsabile,
rata instanțelor care evoluează din clasele „satisfăcător/ineficient“ în clasa „eficient“ este
de peste 60% (20 din 35).
Pentru introducerea metodei de planificare bugetară multianuală, atât pentru
instanțe, cât și pentru parchete, având ca responsabili MJ, CSM - avizator Instanțe, MP,
Parchete, a fost realizată fundamentarea solicitărilor de buget de către ordonatorii
secundari/terțiari pe baza unor analize economice realiste (execuție ani anteriori,
prioritizarea cheltuielilor, contextul macroeconomic) dar nu s-a identificat o planificare
bugetară multianuală. Îmbunătățirea criteriilor de proiecție şi execuţie bugetară (inclusiv
bugetare bazată pe rezultate şi volum de activitate) nu a fost realizată din cauza faptului că
legislația privind fundamentarea bugetului vizează doar elemente precum execuție ani
anteriori, prioritizarea cheltuielilor, contextul macroeconomic.
ANP a realizat în totalitate măsura privind „Creșterea numărului deținuților implicați
în activități productive, de calificare și ocupaționale”. S-au derulat activități de calificare
profesională, consiliere, medierea muncii, bursa locurilor de muncă. Astfel, au fost 3.757
participanți la activități de calificare profesională, consiliere, medierea muncii, bursa
locurilor de muncă, în perioada 01.01-31.12.2018.
ANP și MJ au realizat de asemenea integral măsura privind „Asigurarea asistenței
medicale, protejarea și promovarea sănătății, precum și prevenirea îmbolnăvirilor prin:
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elaborarea și promovarea a 3 acte normative în vederea integrării particularităților
asistenței medicale din sistemul penitenciar în cadrul normativ al rețelei sanitare
publice;
► dezvoltarea și implementarea activităților de ocrotire a sănătății prin testarea și
evaluarea persoanelor private de libertate nou-depuse în sistemul penitenciar în ceea
ce privește incidența bolilor infectocontagioase (hepatita B și C, HIV, TBC);
► reorganizarea structurilor penitenciarelor-spital în conformitate cu cerințele
Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și ale sistemului
penitenciar.”
Cu privire la „Dezvoltarea colaborării cu structurile de specialitate, inclusiv de la nivel
►

internațional, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană care vizează domeniul
reintegrării sociale a deținuților și al formării personalului”, măsură aflată în
responsabilitatea ANP, MJ, DNP, au fost nou încheiate sau prelungite 31 protocoale de
colaborare între ANP și parteneri instituționali și organizații neguvernamentale din România.
Măsura privind „Reglementarea unor aspecte privitoare la activitatea operatorilor și
agenților autorizați să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de
Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), precum și completarea cadrului legal în materia
înregistrării în AEGRM, pentru asigurarea armonizării cu dispozițiile noilor coduri”, a fost
realizată integral. În data de 07.12.2018, în Monitorul Oficial al României a fost publicată
Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea
O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Prin noul act normativ au fost
înlăturate dificultățile apărute în procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii asupra
bunurilor mobile dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin scutirea de la
plata taxelor datorate statului a înscrierilor referitoare la luarea acestor măsuri și
completarea formularelor de avize de înscriere de către Corpul Operatorilor. Se estimează
o diminuare a bugetului de stat cu cota de 85% din taxele aferente avizelor de înscriere
solicitate de organele judiciare.
Nu au fost demarate acțiuni privind „Elaborarea unei analize naționale de risc privind
formele grave de criminalitate pentru fundamentarea politicilor în materie penală”
(responsabili MJ, INC, MO, DNP). În planul de acțiune al SDSJ revizuit, termenul a fost
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prelungit pentru 2020 și a fost adăugat ca responsabil nou înființatul Institut Național de
Criminologie.
Cu toate că au existat discuții, inițiative și disponibilitate (Biroul Informatică CSM)
„Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente perioadei 2016-2020, însoțită de
un plan de acțiune al acesteia, inclusiv constituirea unui grup interinstituțional pentru
monitorizarea implementării acesteia” nu a fost demarată. Responsabilitatea acestei
măsuri aparține MJ, CSM, IJ INM, SNG, MP (inclusiv DNA, DIICOT), ÎCCJ, ANP, ONRC, DNP.
Unele dintre instituțiile sistemului judiciar au elaborat strategii proprii în domeniul
IC&T.

În

cadrul

PÎCCJ

a

fost

elaborată

Strategia

IT&C

2016-2020

(nr.

899/C/740/20.10.2016) pentru PÎCCJ și parchetele subordonate, aprobată de conducerea
PÎCCJ, fiind inclusă în Strategia Ministerului Public pentru consolidarea dezvoltării și
afirmării instituționale în perioada 2017-2020. Pentru ANP a fost aprobată Strategia de
Informatizare a sistemului penitenciar pentru perioada 2017-2020 prin Decizia Directorului
general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500015 din 28.07.2017. Elaborarea
și implementarea de către fiecare curte de apel și de către parchetele de pe lângă acestea
a unui plan de management integrat și dezvoltarea modulului de management
organizațional pentru curțile de apel/tribunale și parchetele de pe lângă acestea nu au fost
demarate. În contextul în care aceste instrumente sunt în curs de elaborare la nivel central,
este de așteptat ca ulterior să fie dezvoltate și la nivelul curților de apel și a parchetelor.
Resursele

financiare

limitate

au

reprezentat

una

dintre

cauzele

nerealizării/nedemarării unor măsuri. Astfel, „Alocarea posturilor necesare implementării
legislației privind falimentul persoanelor fizice” nu s-a realizat, lipsind o analiză privind
necesarul de posturi suplimentare.
În ceea ce privește „Efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane”, se apreciază
că termenul stabilit este nerealist. O primă analiză a fost efectuată cu ocazia adoptării
Hotărârii nr. 686/07.06.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cele 244 de posturi
de judecător fiind distribuite pe grade de jurisdicție și, ulterior, au fost formulate propuneri
către Plenul Consiliului privind repartizarea posturilor în cadrul fiecărui grad de jurisdicție. La
momentul suplimentării posturilor de judecător cu 600 și a posturilor de grefier cu 750,
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urmează a fi efectuată o nouă analiză care va sta la baza distribuirii efective, pe instanțe, a
posturilor.
„Redistribuirea și ocuparea posturilor de judecători, procurori și grefieri și
suplimentarea fondului de rezervă”, aflată în responsabilitatea MJ, CSM, MP nu s-a realizat,
deoarece aceasta se fundamenta pe analiza anterioară.
La nivelul anului 2016 a fost realizată o primă redistribuire a posturilor de judecător,
dar după acest moment nu au mai existat propuneri în acest sens. Prin Hotărârea nr.
685/07.06.2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reținut că procedura de
redistribuire vizează în mod exclusiv posturile vacante de execuție de la instanțele unde pot
fi reduse schemele, în raport de criteriile aprobate, constatând că se pot redistribui 14
posturi de execuție vacante la nivelul judecătoriilor. În consecință, potrivit acestei hotărâri,
a fost acordat avizul conform în vederea redistribuirii unui număr de 14 posturi la nivelul
judecătoriilor.
Prin H.G. nr. 328/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru
modificarea unor acte normative, numărul posturilor de judecător din fondul de rezervă
prevăzut la art.134 ind.1 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost suplimentat de la 75 de posturi
la 150 de posturi.
Oportunitatea unor noi redistribuiri urmează a fi analizată în cadrul grupurilor de lucru
constituite în cadrul Consiliului, în noua sa componență, eventual după o analiză aprofundată
a impactului ultimelor suplimentări. În egală măsură, este de menționat și faptul că, în
general, redistribuirea de posturi este dificil a se efectua, în măsura în care vacantarea
posturilor nu are loc.
De la ultima suplimentare raportată în privința fondului de rezervă (dispusă prin H.G.
nr. 328/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru modificarea unor acte
normative) nu au mai intervenit alte suplimentări.
Nu a fost demarată nici elaborarea și adoptarea unui document strategic de dezvoltare
a resurselor umane la nivelul instanțelor și parchetelor (2016-2020), precum și evaluarea
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acestuia, măsură aflată în responsabilitatea MJ, CSM, MJ. Se estimează că va fi realizată prin
proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar – Componența de
instanțe judecătorești” a cărui fișă a fost aprobată în data de 06.03.2019, în prezent fiind
întreprinse demersuri pentru dezvoltarea și transmiterea cererii de finanțare.
Măsura privind „Degrevarea instanțelor și parchetelor prin promovarea în continuare
a medierii prin informarea publicului și magistraților asupra utilizării medierii și acțiuni de
formare a practicienilor, evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri
concrete de îmbunătățire (măsuri administrative, instituționale, promovarea medierii,
măsuri legislative), în funcție de rezultatele evaluării și de evoluțiile legislative, formularea
de propuneri legislative”, nu a fost demarată deoarece responsabilul stabilit inițial – Consiliul
de mediere - organism care nu se află în coordonarea/ supravegherea Ministerului Justiției,
nu și-a asumat conținutul Planului de acțiune. Prin urmare măsura a fost modificată astfel
încât să poată fi realizată de instituțiile care au elaborat Planul de măsuri.
O mare parte dintre măsurile aflare în curs de realizare au ca suport proiecte finanțate
prin POCA, ce au o abordare trans-sectorială și vizează măsurile mai multor direcții de
acțiune. Sunt 12 proiecte aflate în implementare, cu o alocare bugetară de 162.891.302,32
lei (aproximativ 34.220.861 euro). 6 dintre acestea vizează măsurile direcției de acțiune A:
Apel

Titlu

Beneficiar

IP4/2016

Întărirea
capacității
Ministerulu
i Public de
punere în
aplicare a
noilor
prevederi
ale
codurilor
penale în
domeniul
audierilor

Ministerul
Public
Parchetul
de pe lângă
Înalta
Curte
de
Casație și
Justiție

IP4/2016

Întărirea
capacității
Ministerulu
i Public de
punere în

Ministerul
Public
Parchetul
de pe lângă
Înalta

Descriere
Obiectiv
general:
Întărirea
capacității Ministerului Public în
ceea ce privește audierile realizate
conform prevederilor noilor coduri
prin crearea unui sistem IT
performant ce va fi utilizat în
această materie.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea unui sistem IT pentru
realizarea audierilor persoanelor și
identificarea
persoanelor
și
obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod
de procedură penală – NCpp, art.
111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2
NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134
alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp )
Obiectiv
general:
Întărirea
capacității Ministerului Public în aria
perchezițiilor informatice, în acord
cu prevederile noilor coduri, prin
introducerea unui set unitar de

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

27.07.2017

27.07.2020

54.785.51
7,47

27.07.2017

27.07.2020

14.273.72
4,29
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Apel

IP4/2016

Titlu

Beneficiar

Descriere

executare
a
unor
procedee
probatorii
vizând
perchezițiil
e
informatic
e

Curte
de
Casație și
Justiție

metodologii de lucru, formarea
profesională
specializată
a
personalului
și
dotarea
cu
echipamente
și
aplicații
informatice.
Obiective specifice:
A. Elaborarea și introducerea, la
nivelul Ministerului Public, a unui set
unitar de metodologii de lucru
privind punerea în executare a
perchezițiilor informatice ori a
constatărilor tehnico-științifice care
au ca obiect date informatice de
interes
în
urmărirea
penală;
B.
Consolidarea
capacității
instituționale la nivelul Ministerului
Public prin achiziționarea unor
echipamente
informatice
(hardware), licențe informatice
(software - în aria efectuării
perchezițiilor
informatice,
a
constatărilor
tehnico-ştiinţifice
specifice și a analizei informațiilor)
și
formarea
profesională
specializată a personalului
Obiectivul general al proiectului:
eficientizarea
justiției
și
consolidarea
instituțională
a
sistemului judiciar prin dezvoltarea
unui sistem integrat de management
strategic la nivelul sistemului
judiciar.
Obiectivele
specifice
ale
proiectului:
A. Utilizarea eficientă și eficace a
resurselor de care dispune sistemul
judiciar, prin asigurarea cu personal
instruit la nivel decizional și tehnic,
atribuții instituționale clar definite
în domeniul managementului și
planificării strategice, structuri
specializate
în
management
organizațional, suport informatic
pentru
facilitarea
procesului
decizional, metodologii unitare.
B. Fundamentarea, la nivelul
managementului strategic integrat
al sistemului judiciar, a deciziei
privind
modalitatea
de
implementare a măsurii de adaptare
și optimizare a sistemului electronic
de management al cauzelor ECRIS,
prin intermediul unui document de
analiză la nivel macro, conținând
elementele
și
caracteristicile

Dezvoltare
a
și
implement
area unui
sistem
integrat de
manageme
nt
strategic la
nivelul
sistemului
judiciar SIMS

Ministerul
Justiției

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

21.11.2017

21.12.2019

10.333.18
6,50
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Apel

Titlu

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

29.05.2018

29.05.2020

2.790.642
,56

tehnice, infrastructura hardware și
costurile
necesare
pentru
dezvoltarea noului sistem electronic
de management al cauzelor ECRIS instrument
de
management
integrat, atât operațional, cât și
strategic de care vor beneficia
instituțiile sistemului judiciar și care
va permite adoptarea de decizii
cheie
pentru
administrarea
sistemului.

IP9/2017
(MySMIS:
POCA/13
1/2/3)

Creșterea
gradului de
pregătire
profesional
ă
a
personalul
ui auxiliar
pentru
a
face față
noilor
provocări
legislative

Școala
Națională
de Grefieri

„Creșterea gradului de pregătire
profesională
a
personalului
auxiliar din cadrul instanțelor și
parchetelor în vederea îmbunătățirii
calității serviciilor furnizate la
nivelul
sistemului
judiciar”.
Obiectivele
specifice
ale
proiectului:
1. Obiectivul specific al proiectului
constă
în
îmbunătățirea
cunoștințelor
și
abilităților
profesionale la nivelul personalului
auxiliar
de
specialitate din cadrul instanțelor și
parchetelor în vederea unificării
jurisprudenței, acesta contribuind la
atingerea
obiectivului
general
al
proiectului.
Prin obiectivul general si obiectivul
specific, proiectul își propune să
contribuie la atingerea atât a
obiectivelor
asumate
prin
Strategia de Dezvoltare a Sistemului
Judiciar 2015 - 2020, cât și a
obiectivului
specific
2.3.
al
Programului
Operațional
Capacitate Administrativă 2014 –
2020: Asigurarea unei transparențe
și integrități sporite la nivelul
sistemului judiciar în vederea
îmbunătățirii accesului și a calității

Pagina 26 din 101

Apel

Titlu

Beneficiar

Descriere
serviciilor
acestuia.

IP9/2017
(MySMIS:
POCA/13
1/2/3)

Justiția
2020:
profesional
ism
și
integritate

Institutul
Național al
Magistratur
ii

CP3/201
7
(MySMIS:
POCA/11
3/2/3)

Program de
educație și
asistență
juridică
pentru
îmbunătăți
rea
accesului
cetățenilor
la justiție –
JUST
ACCESS

Uniunea
Națională a
Barourilor
din
Romania

furnizate

la

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

06.06.2018

06.06.2020

14.506.36
1,92

22.06.2018

22.10.2019

3.889.726
,21

nivelul

Obiectivul general urmărit prin
proiect este acela de îmbunătățire a
cunoștințelor
profesionale
și
abilităților membrilor sistemului
judiciar vizavi de acest proiect
(judecători, procurori, magistrațiasistenți și personal din cadrul
instituțiilor
sistemului
judiciar
asimilat
judecătorilor
și
procurorilor), necesare desfășurării
activității în cadrul instanțelor și
parchetelor.
Obiectivul specific al proiectului
vizează
implementarea
unui
program de formare profesională
continuă adaptat nevoilor actuale
ale sistemului judiciar, în special în
ceea ce privește schimbările aduse
de aplicarea noilor coduri și care să
contribuie la eforturile instituțiilor
sistemului
judiciar
privind
unificarea practicii judiciare.
Îmbunătățirea accesului cetățenilor
la justiție (în special pentru
categoriile aparținând grupurilor
vulnerabile)
prin
informareconștientizare în rândul cetățenilor
și prin creșterea calității serviciilor
furnizate de către autoritățile
centrale și locale ca urmare a
promovării formării continue a
avocaților și specialiștilor din
domeniul social și a interdisciplinarității
în
abordarea
cazurilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific nr. 1: Creșterea
accesului la justiție al cetățenilor
prin
derularea
de
campanii
naționale de informare și educație
juridică în rândul a peste 6000 de
tineri (elevi și studenți) pe durata a
10
luni
de
implementare;
2.
Obiectiv
specific
nr.
2:
Îmbunătățirea serviciilor și a
asistenței
juridice
oferite
cetățenilor prin formarea a cel puțin
210 de angajați DGASPC și SPAS la
nivel național, în vederea alcătuirii
de echipe multidisciplinare (avocați,
juriști, asistenți sociali, psihologi)
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Apel

Titlu

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

care
sa
răspundă
nevoilor
cetățenilor cu privire la accesul la
justiție, în cel mult 12 luni de la
demararea
proiectului;
.
3.
Obiectiv
specific
nr.
3:
Îmbunătățirea serviciilor juridice
puse la dispoziția cetățenilor,
inclusiv a categoriilor vulnerabile
prin crearea unor resurse de
învățare și formarea a aprox. 1400
de profesioniști din domeniul juridic
(avocați și personal din cadrul
administrației publice cu atribuții în
legătură cu activitatea sistemului
judiciar) pentru implementarea
Noilor
Coduri
fundamentale
(penal, procedură penală, civil,
procedură
civilă).
4.
Obiectiv
specific
nr.
4:
Îmbunătățirea cadrului legislativ în
vederea creșterii accesului la
justiție
al
categoriilor
defavorizate/grupurilor vulnerabile
prin elaborarea de propuneri de
modificare în vederea îmbunătățirii
asistenței
juridice
și
accesului la justiție.

Așadar, există o preocupare constantă pentru aplicarea măsurilor din cadrul Direcției
de acțiune A, dar și o serie de deficiențe care au condus la întârzieri sau nedemararea unor
activități, precum:
►
►
►
►
►

inițierea/realizarea cu întârziere a unor activități, prin raportare la termenul stabilit
prin Planul de acțiuni al SDSJ;
nealocarea de resurse financiare la nivel de sistem, pentru realizarea unor acțiuni
specifice;
nerealismul unor termene stabilite prin Planul de acțiuni al SDSJ;
neasumarea unor măsuri de către responsabilul stabilit inițial prin Planul de acțiuni al
SDSJ;
necorelarea termenelor din Planul de acțiuni cu calendarul lansărilor apelurilor de
proiecte finanțate prin POCA.
Nerealizările majore au drept sursă demararea cu întârziere a întregului proces de

implementare a SDSJ, Planului de acțiune pentru implementarea SDSJ fiind adoptat la mai
mult de un an de la intrarea in vigoare a SDSJ în aprilie 2016 (semnarea abia în decembrie
2016 a Protocolului încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii,
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Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înființarea Consiliului de
management strategic) și responsabilitatea difuză privind implementarea măsurilor, fără o
descriere clară a coordonării și responsabilității.
Se constată că în mare parte măsurile nerealizate vizează componenta de resurse
umane și bugetarea, fapt de natură să afecteze și realizarea altor obiective deoarece nu se
asigură resursele necesare atingerii acestora.

3.2 DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A
SISTEMULUI JUDICIAR
3.2.1 Descrierea Direcției de acțiune B
Direcția de acțiune B are în vedere cinci planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
1. Consolidarea cadrului legislativ aferent sistemului judiciar, cu respectarea
principiilor stabilității și predictibilității normelor;
2. Dezvoltarea capacității instituționale și decizionale a CSM, INM, SNG;
3. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din
subordinea și din coordonarea sa;
4. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;
5. Consolidarea capacității administrative a instanțelor și parchetelor.
Direcția de acțiune „Consolidarea instituțională a sistemului judiciar” conține 5
obiective, 75 de măsuri. Niciun obiectiv nu este realizat în totalitate. 10 măsuri sunt
realizate integral, 62 sunt în curs de realizare, 3 măsuri sunt nedemarate.
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Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune B
4%

13%

83%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 3

Responsabilii de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune B
MDRAP
MFP/ANAF
Penitenciar Ploiești
INEC
DIICOT
ANC
SNG
INM
IJ
DNP
ANABI
MAI
Instanțele judecătorești MFP/ANAF
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0
Măsuri realizate în totalitate

10

20

30

40

Măsuri în curs de realizare

50

60

70

Măsuri nedemarate

Figura 4

Pe lângă instituțiile din sistemul judiciar prezentate anterior, se remarcă faptul că
există responsabilități și pentru alte instituții, din cadrul administrației publice centrale:


MDRAP
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Nr. total măsuri: 2
Nr. măsuri în curs de realizare: 2


MFP/ANAF

Nr. total măsuri: 4
Nr. măsuri în curs de realizare: 4


MAI

Nr. total măsuri: 6
Nr. măsuri în curs de realizare: 6
Aplicarea măsurilor direcției de acțiune B este susținută de 3 proiecte finanțate din
fonduri POCA:
Apel

Titlu

IP4/2016

Consolidar
ea
și
eficientiza
rea
sistemului
național de
recuperare
a
creanțelor
provenite
din
infracțiuni

IP4/2016

Consolidar
ea
capacității
administra
tive a MJ
prin
dezvoltare
a
unei
platforme
de
gestiune a
proceselor
de
lucru
(GPL) și a
aplicațiilor
aferente

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

ANABI

Obiectivul
general:
creșterea
gradului de recuperare a creanțelor
provenite
din
infracțiuni
Obiectiv specific al proiectului:
A. Consolidarea capacității Agenției
Națională
de
Administrare
a
Bunurilor
Indisponibilizate
în
vederea îndeplinirii eficiente și
performante
a
misiunii
instituționale prin dezvoltarea de
instrumente
operaționale
și
strategice, precum și investirea în
capitalul uman.

28.09.2017

28.09.2020

6.126.635
,64

Ministerul
Justiției

Obiectivul general: Consolidare a
capacității
instituționale
a
Ministerului
Justiției
prin
modernizarea
și
eficientizarea
proceselor de lucru și fluxurilor
aferente atât la nivel intern cât și la
nivel extern.
Obiectiv specific al proiectului:
A. Dezvoltarea și implementarea la
nivelul Ministerului Justiției a unei
platforme moderne de gestiune a
proceselor de lucru (GPL) și a
aplicațiilor aferente.

21.11.2017

20.11.2019

3.225.948
,50
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Apel

Titlu

IP4/2016

Consolidar
ea
instituțion
ală
a
sistemului
penitencia
r romanesc

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

ANP

Obiectivul general al proiectului
constă în întărirea capacității
organizatorice și administrative a
sistemului
penitenciar
prin
dezvoltarea
unor
instrumente
manageriale și revizuirea Strategiei
de Dezvoltare. Obiectivele specifice
ale proiectului:
1.
Revizuirea
Strategiei
de
dezvoltare a sistemului penitenciar
din
perspectiva
Obiectivelor
strategice,
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii
sistemului
penitenciar
și
Dezvoltarea
capacității
administrative
instituționale
și
interinstituționale
prin
modernizarea serviciilor informatice
și
de
comunicații;
2.
Revizuirea,
elaborarea
și
implementarea a 2 instrumente
necesare
asigurării
unui
management
instituțional
performant.

16.05.2018

16.04.2021

11.219.86
9,90

3.2.2 Măsurile Direcției de acțiune B
Măsura privind elaborarea unui „Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii”, aflată
în responsabilitatea MJ, a fost realizată integral prin:
Legea nr. 234/2018 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
► Legea nr. 207/2018 din 20 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară;
► Legea nr. 242/2018 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
Având în vedere perioada relativ recentă de intrare în vigoare a acestor acte
►

normative, este dificil de analizat impactul reglementărilor.
În cadrul Direcției de acțiune B a fost consolidat cadrul legislativ referitor la
activitatea MP – DIICOT prin adoptarea OUG nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru
organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
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Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Actul normativ menționat a contribuit și la realizarea măsurii ce are în vedere
compatibilizarea structurilor MP - DIICOT și ale Direcției de Combatere a Criminalității
Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenței prevăzute de
lege, pentru efectuarea urmăririi penale.
„Eficientizarea pârghiilor de apărare a reputației magistraților și independenței
justiției prin îmbunătățirea cadrului normativ existent” reprezintă o măsură realizată de
către MJ, CSM și IJ prin intermediul a trei acte normative:
Legea nr. 234/2018 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
► Legea nr. 207/2018 din 20 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară;
► Legea nr. 242/2018 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor.
Trebuie menționat și faptul că la data 16 iunie 2016, a fost încheiat Actul adițional la
►

Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Uniunea Națională
a Barourilor din Romania din 19 mai 2011, prin care acest protocol a fost completat, în sensul
introducerii la articolul 6 a unei noi litere, litera f), prin care s-a prevăzut că, la solicitarea
Consiliului, Uniunea Națională a Barourilor din România asigură asistență juridică gratuită
pentru judecători și procurori în cauzele având ca obiect apărarea drepturilor personale
nepatrimoniale, inclusiv a reputației profesionale, decurgând din fapte săvârșite împotriva
acestora în exercitarea profesiei sau în legătură cu exercitarea profesiei.
Numărul de cereri privind apărarea reputației profesionale, independenței și
imparțialității depuse în perioada 01.01.-31.08.2016 a fost:
DIJ – 10 cereri soluționate de IJ
► DIP – 12 cereri soluționate de IJ
Numărul de cereri privind apărarea independenței sistemului judiciar depuse în
►

perioada 01.01.-31.08.2016 a fost:
DIJ – 4 cereri soluționate de IJ
► DIP – 14 cereri soluționate de IJ
În ceea ce privește „Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din MJ și
►

instruirea/specializarea personalului în domenii specifice statisticii judiciare”, în intervalul
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2016-2018, au fost angajate 3 persoane dar nu a avut loc procesul de instruire. Înființarea
acestei structuri contribuie la dezvoltarea capacității de accesare a datelor de statistică
judiciară necesare pentru sprijinirea procesului de fundamentare a deciziilor și a politicilor
publice.
În vederea creșterii capacității sistemului de probațiune de a pune în aplicare noile
dispoziții în materie penală prin extinderea graduală și ocuparea schemei de personal a
serviciilor de probațiune (MJ și DNP), în anul 2016 au fost suplimentate posturile de consilieri
de probațiune și personal suport. Au fost scoase la concurs și ocupate cele 187 posturi de
consilieri de probațiune dar cele 96 posturi de personal suport nu au fost finanțate în cursul
anului 2017, astfel încât nu au putut fi scoase la concurs.
Pentru „Consolidarea sistemului de probațiune” prin instrumente de management la
dispoziția serviciilor teritoriale, modul IT de administrare și prelucrare a datelor privind
cazurile aflate în evidențele serviciilor de probațiune, precum și formarea personalului, în
cadrul proiectului Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza
servicii eficiente alternative închisorii, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009–
2014, a fost dezvoltat un program informatic (SERN) pentru analiza datelor și estimarea
riscului de recidivă în rândul persoanelor aflate în executarea unor măsuri și sancțiuni
neprivative de libertate. În cadrul aceluiași proiect au fost pregătiți reprezentanți ai
sistemului de probațiune (43) pentru utilizarea acestui program informatic. În prezent SERN
este integrat în practica tuturor serviciilor de probațiune. Cu privire la pregătirea
personalului în cadrul aceluiași proiect au fost pregătiți peste 1000 de participanți pentru
utilizarea instrumentelor de lucru specific probațiunii. În cursul anului 2018 au fost
achiziționate 29 multifuncționale. Din rațiuni financiare nu au fost achiziționate și
computere pentru noul personal.
„Evaluarea eficacității activității serviciilor de probațiune” s-a realizat în perioada
2017-2018. Evaluarea, monitorizarea și măsurarea rezultatelor privind reabilitarea și
reintegrarea persoanelor care au comis infracțiuni: a fost realizat un studiu privind
persoanele care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice,
rezultând propuneri de lucru cu parteneri comunitari pentru intervenții adecvate adresate
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acestor persoane, folosind și bune practici deja dezvoltate în cadrul serviciilor de
probațiune.
A fost realizată suplimentarea schemei de personal ONRC ceea ce contribuie la
dezvoltarea resurselor umane ONRC:
ORCT din județ în care este stabilită curte de apel - 70 (14 ORCT);
► ORCT din județ unde nu este stabilită curte de apel - 104 (26 ORCT);
► ORCT Ilfov - 12, ORCT București - 28, ONRC – 35.
Pentru măsura privind „Elaborarea, revizuirea și promovarea actelor normative în
►

domeniul pedepselor privative de libertate, definitivarea legislației subsecvente Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare”, au
fost emise:
Ordinul nr.1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și
asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea ANP;
► Ordinul Ministrului Justiției nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației
Naționale a Penitenciarelor.
Astfel, se creează cadrul legal desfășurării în condiții optime a activităților privind
►

siguranța locurilor de deținere și se asigură creșterea nivelului de siguranță al misiunilor prin
faptul că personalul ce le desfășoară are stabilite sarcini concrete în conformitate cu
prevederile legii de executare.
O realizare importantă este reprezentată de „Implementarea sistemului de audiere
prin videoconferință pentru audierea la distanță a deținuților, cu scopul clarificării
plângerilor formulate de aceștia”. Au fost dotate un număr de 47 unități cu sisteme de
audiere prin videoconferință, sisteme funcționale, ceea ce are ca efect reducerea costurilor
ocazionate de transportul deținuților în alte unități și la sediul organelor judiciare
(carburant, întreținere mijloace auto, ore suplimentare etc).
Dotarea cu sisteme de audiere contribuie și la realizarea măsurii privind introducerea
tehnologiei digitale în ceea ce privește exercitarea de către deținuți a dreptului la
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comunicări online, drept prevăzut la art. 66 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și
completările ulterioare.
Măsura privind „Identificarea de soluții pentru crearea unui sistem de salarizare unitar
și atractiv pentru specialiștii IT din cadrul MJ, al instituțiilor din coordonarea și subordonarea
acestuia, al instanțelor și parchetelor, ÎCCJ și PÎCCJ”, a fost realizată prin emiterea ordinelor
ministrului justiției pentru salarizarea specialiștilor IT din MJ, prin intermediul Legii nr.
207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
și prin OUG nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
justiției. Însă, „Definirea atribuțiilor specifice exercitate de specialiștii IT în sistemul judiciar
și inserarea acestor atribuții în fișele de post” nu s-a realizat.
Măsura privind „Asumarea unui rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire
a Constituției, prin elaborarea și susținerea unei poziții unitare în forurile de decizie”, aflată
în responsabilitatea MJ, CSM, ÎCCJ, MP, nu a fost demarată deoarece nu este prevăzut un
anumit termen pentru această măsură și va fi implementată în funcție de calendarul
legislativ aferent revizuirii Constituției.
„Refacerea schemelor de personal pentru a reflecta schimbările legislative efectuate
(cu privire la personalul auxiliar)” aflată în responsabilitatea MJ, CSM, ÎCCJ, MP nu a fost
demarată întrucât această măsură depinde de rezultatele altor măsuri aflate în curs de
realizare:
1.

„Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind statutul personalului

auxiliar al instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea”;
2.

„Elaborarea unei analize a măsurii în care magistrații și conducerea instanțelor

și parchetelor au fost degrevați/degrevate ca urmare a implementării cadrului normativ
modificat și completat”.
Nu a fost realizată nici o acțiune privind „Creșterea capacității MJ de monitorizare
și relaționare cu reprezentanții profesiilor juridice și ai altor profesii conexe aflate în
coordonarea MJ, efectuarea unei analize a cadrului legislativ și instituțional pentru relația
MJ - profesii juridice și profesii conexe aflate în coordonarea MJ în vederea identificării
ariilor de îmbunătățire, verificarea modului în care profesiile juridice și profesiile conexe
aflate în coordonarea MJ duc la îndeplinire obligația de formare profesională”.
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Cu privire la „Eficientizarea activității de expertiză criminalistică prin adoptarea
legislației secundare și terțiare în vederea liberalizării profesiei de expert criminalist
autorizat”, măsura aflată în responsabilitatea MJ, INEC, MAI, INEC, nu s-a stabilit clar dacă
este necesară continuarea procesului de implementare a legislației terțiare sau de
modificare a legislației.
„Amenajarea spațiilor alocate pentru servere și alte echipamente de tip SIC ale MJ”
nu s-a realizat din cauza deficitului de spațiu disponibil, caracteristic pentru majoritatea
instituțiilor publice. O situație similară este și în cazul amenajării sălilor pentru servere la
PÎCCJ. Nici optimizarea infrastructurii rețelei Local Area Network (LAN) în toate instanțele
și parchetele nu s-a realizat.
În cadrul Direcției de acțiune B se constată că, pe lângă proiectele finanțate din POCA,
deja menționate, și numeroasele măsuri realizate din resurse proprii, există o multitudine
de alte surse de finanțare identificate, precum:
►
►

►

►

►

►

Programul RO 20 ”Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex” (INM),
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;
Proiectul Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza
servicii eficiente alternative închisorii, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2009 – 2014 (MJ);
Proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea
performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data”, cod
SMIS 108513, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (ONRC);
Proiectul Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat
asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață (ONRC v2.0)",
cod SMIS 123634, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (ONRC);
Proiectul “Romanian Electronic System for interconnection of National Trade Register
Office with BRIS”, aprobat în cadrul programului 2016 CEF Telecom call - Business
Registers Interconnection System (CEF-TC-2016-1), finanțat de Uniunea Europeană,
Direcția INEA (Innovation and Networks Executive Agency), conform acordului de
finanțare Grant Agreement No. INEA / CEF / ICT / A2016 / 1193897;
Proiectul 2017-RO-IA-0038 - “Operation and Maintenance for Romanian BRIS Access
Point”, depus în cadrul programului 2017 CEF Telecom call - Business Registers
Interconnection System (CEF-TC-2017-1) finanțat de Comisia Europeană, Direcția INEA
(Innovation and Networks Executive Agency);
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Proiectului Reforma Sistemului Judiciar finanțat de BIRD (proiect JSIP), privind tema
“Asigurarea infrastructurii hardware și software a ONRC”, conform Legii nr.173/2017
privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor
judiciare) dintre România și BIRD;
► Proiectele Correctional, 4 Normallity și Child, finanțate prin Mecanismul financiar
norvegian 2014-2021.
►

Se constată că principalele nerealizări ale Direcției de acțiune B au drept cauză factori
externi sistemului judiciar și elemente precum:
►
►
►
►
►

durata procedurilor de achiziții publice;
dependența unor măsuri de acțiuni ale altor entități publice;
dependența unor măsuri de rezultatele altor măsuri. O întârziere a unei măsuri
generează un efect în lanț;
resurse financiare limitate (pentru personal și dotări);
neclaritatea în formularea unor măsuri.
Și în cadrul Direcției de acțiune B principalele măsuri nerealizate vizează

componenta de resurse umane (refacerea schemelor de personal pentru a reflecta
schimbările legislative efectuate - cu privire la personalul auxiliar) și componenta materială
(spații de lucru).

3.3 DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR
3.3.1 Descrierea Direcției de acțiune C
Direcția de acțiune C are în vedere două planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
Consolidarea integrității în cadrul sistemului judiciar prin promovarea măsurilor
anticorupție și a standardelor etice profesionale;
► Modernizarea statutului unor profesii juridice organizate în mod autonom (avocați,
experți, notari, practicieni în insolvență, executori judecătorești, traducători și
interpreți) și al mediatorilor, în scopul consolidării standardelor etice.
Direcția de acțiune Integritatea sistemului judiciar conține 2 obiective, 11 măsuri.
►

Niciun obiectiv nu este realizat în totalitate. Dintre acestea, 2 măsuri sunt realizate integral,
8 sunt în curs de realizare, o măsură este nedemarată.
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Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune C
9%

18%

73%

Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 5
Responsabilii de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune C
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Aplicarea măsurilor direcției de acțiune C este susținută de un proiect finanțat din
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IP7/2017

Consolidar
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capacității
administra
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a
secretariat
ului tehnic
al
Strategiei
Naționale
Anticorupți
e
20162020 de a
sprijini
implement
area
măsurilor
anticorupți
e

Ministerul
Justiției

Obiectivul general al proiectului îl
reprezintă sprijinirea instituțiilor și
autorităților
din
administrația
publică, în realizarea celor trei
obiective generale ale Strategiei
Naționale Anticorupție: prevenire –
combatere
–
educație.
Obiectivele
specifice
ale
proiectului:
A.
Creșterea
capacității
administrative a instituțiilor publice
de la nivel central de a preveni și a
reduce
corupția;
B.
Creșterea
gradului
de
conștientizare a corupției în rândul
cetățenilor și al personalului din
instituțiile și autoritățile publice;
C. Creșterea gradului de educație
anticorupție la nivelul personalului
din autoritățile și instituțiile publice
de la nivel central.

21.11.2017

21.03.2020

4.703.924
,50

3.3.2 Măsurile Direcției de acțiune C
O situație aparte există în cazul măsurii privind „Consolidarea capacității CSM și a
instanțelor și parchetelor de a gestiona probleme de integritate, inclusiv prin constituirea
unei rețele de integritate pentru judecători, procurori și personal auxiliar”.
Prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 434/2016 și Hotărârea Secției pentru
procurori nr. 364/2016 a fost reglementată instituția consilierului de etică la nivelul
instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. Prin aceleași hotărâri au fost
reglementate modalitatea de desemnare, criteriile de selecție, numirea, formarea
profesională și atribuțiile consilierilor de etică, revocarea, suspendarea și încetarea calității
acestora.
Prin adoptarea acestor hotărâri, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns
necesității de înființare a unor organisme care să aibă un rol consultativ și de consiliere, cu
scopul declarat de a veni în sprijinul magistraților și de a preîntâmpina ivirea unor încălcări
ale normelor de etică și deontologie profesională.
Însă, prin sentința din 24 octombrie 2016 dosarul nr. 5454/2/2016, Curtea de Apel
București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a admis acțiunea formulată de
Uniunea Națională a Magistraților din România și Asociația Magistraților din România și a
anulat Hotărârea nr. 434/17.05.2016 a Secției pentru judecători. Prin aceeași sentință,
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instanța a dispus suspendarea executării Hotărârii nr. 434/17.05.2016 a Secției pentru
judecători până la soluționarea definitivă a cauzei.
La data de 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
hotărârea 1246 pentru reglementarea instituției consilierului de etică și la nivelul aparatului
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Școlii
Naționale de Grefieri și Inspecției Judiciare.
Prin sentința nr. 2795/03.07.2017, pronunțată în dosarul nr. 240/2/2017, Curtea
de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, a admis cererea
formulată de mai mulți reclamanți, angajați ai Inspecției Judiciare și a anulat în parte
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1246/18.10.2016, respectiv în
ceea ce privește dispozițiile privind Inspecția Judiciară din preambul, art. 1, art. 5, art. 6
alin. (1), (4) și (5), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (2). Totodată, instanța a
dispus suspendarea executării dispozițiilor privind Inspecția Judiciară din Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1246/18.10.2016 până la soluționarea definitivă a
acestei cauze. În prezent dosarul se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în calea
de atac a recursului, cu termen de judecată la data de 27.11.2020, astfel că măsura nu
poate fi implementată până la finalizarea litigiului juridic.
SNA 2016-2020 a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind
aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori
de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de
verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei,
a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes
public.
Se realizează „Monitorizarea și evaluarea anuală a progresului înregistrat în
implementarea obiectivelor din SNA specifice sistemului judiciar, conform indicatorilor parte
a sistemului de monitorizare și evaluare a SNA, prin colectare și prelucrare anuală a
indicatorilor preventivi anticorupție furnizați de sectorul judiciar”. A fost elaborat Raportul
privind stadiul implementării SNA 2016-2020 pentru anul 2018, fiind incluse datele transmise
de CSM, pentru sectorului judiciar, referitoare la indicatorii preventivi anticorupţie.
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Cu privire la misiunile de evaluare în sistemul judiciar, inclusiv în sistem de peer
review, în anul 2018 au fost selectate temele de evaluare (conflictul de interese în timpul și
după exercitarea funcției, fiind inclus şi pantouflage-ul, transparența instituțiilor publice și
accesul la informațiile de interes public deținute de acestea, incompatibilități) și au fost
stabilite, prin tragere la sorți instituțiile care vor fi evaluate. Printre acestea se regăsesc
PÎCCJ, ÎCCJ, DNA și CSM. Misiunile de evaluare tematică se vor derula în cursul anului 2019.
Potrivit dispozițiilor HG 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare
a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu
indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii
de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului
riscurilor de corupţie a fost constituit Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție
în cadrul Ministerului Justiției și de asemenea au fost stabilite riscurile de corupție aferente
domeniilor de activitate ale ministerului. Următorul demers este acela de adoptare a
riscurilor identificate, de către Grupul de lucru.
A fost realizată integral și măsura aflată în responsabilitatea CSM, IJ, MJ privind
„Creșterea vitezei de reacție și asigurarea celerității procedurilor de verificare și control ale
IJ, pentru soluționarea cererilor de apărare a reputației profesionale formulate de
magistrați, precum și a sesizărilor privind apărarea imparțialității și independenței sistemului
judiciar, formulate de Consiliul Superior al Magistraturii”. Demersurile întreprinse de
Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul acestei direcții au vizat îmbunătățirea
reglementărilor secundare referitoare la apărarea independenței justiției, respectiv
stabilirea unui termen scurt în care Inspecția Judiciară trebuie să facă verificări cu privire la
cererile de apărare ale independenței și reputației profesionale a judecătorilor și
procurorilor.
Măsura privind „Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare
cu imparțialitate și soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție, inclusiv din
rândul reprezentanților sistemului judiciar, prin asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare adecvate volumului crescut de activitate a DNA, consolidarea pregătirii
profesionale a personalului operativ al DNA, inclusiv în domeniul investigațiilor financiare,
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consolidarea

și

diversificarea

strategiei

de

comunicare

și

promovarea

măsurilor

anticorupție”, a fost realizată:
1) Au fost achiziționate peste 704 echipamente necesare dezvoltării infrastructurii IT;
2) Au fost achiziționate peste 181 echipamente;
3) Manual realizat în cadrul proiectului „Întărirea capacității de pregătire profesională a
procurorilor și judecătorilor în domeniul luptei împotriva corupției și criminalității financiare
asociate”, implementat de CSM și finanțat prin Acordul Cadru semnat între România și
Confederația Statelor Elvețiene.
►
►
►
►
►
►
►

21 seminare, participare 38 procurori – program INM;
4 seminare – pregătire descentralizată pentru procurori, ofițeri de poliție, specialiști
și grefieri;
39 specialiști și 14 specialiști antifraudă – cursuri organizate de alte instituții;
40 procurori, ofițeri de poliție și specialiști – pregătire programe internaționale (OLAF,
EJTN, ERA, CEPOL);
Dezbatere pe marginea studiului cu tema „Frauda și corupția în domeniul achizițiilor
publice;
De la combatere la prevenire” organizată de DNA în februarie 2018;
Dezbatere pe marginea studiului cu tema ”Corupția în sistemul public de sănătate”
organizată de DNA în mai 2018.
Promovarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor profesiilor juridice

și al mediatorilor s-a realizat prin modificarea Codului Deontologic al Notarilor Publici prin
Hotărârea Consiliului UNNPR nr.10/2017, ratificată prin Hotărârea Congresului Notarilor
Publici nr.4/2017.
Măsura privind „Analiza mecanismelor de depistare și soluționare a încălcării
standardelor etice”, aflată în responsabilitatea MJ, nu a fost demarată.
Așadar, la nivelul Direcției de acțiune C, se constată că, pe lângă situațiile identificate
anterior pentru direcțiile de acțiune A și B, o cauză a întârzierilor realizării măsurilor din
Planul de acțiune al SDSJ o reprezintă existența unui litigiu juridic.
Majoritatea măsurilor sunt în curs de realizare prin resurse proprii ale instituțiilor
responsabile.
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3.4 DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI
INFORMATIZĂRII ACTULUI DE JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE)
3.4.1 Descrierea Direcției de acțiune D
Direcția de acțiune D are în vedere două planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
Publicarea hotărârilor judecătorești motivate;
► Îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la
actele din instanțe în timp util.
Direcția de acțiune Asigurarea transparenței și informatizării actului de justiție
►

conține 2 obiective și 4 măsuri. Un obiectiv este realizat în totalitate. Dintre măsuri, 3 măsuri
sunt realizate integral, o măsură este în curs de realizare.
Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune D

25%

75%

Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Figura 7
Responsabilii de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune D
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Figura 8
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3.4.2 Măsurile Direcției de acțiune D
„Implementarea programului informatic îmbunătățit ROLII pentru accesarea
jurisprudenței naționale relevante, interoperabil cu ECRIS” a fost realizată de către CSM,
UNBR, UNNPR, IRIJ. Portalul ROLII a depășit 10 mil. de hotărâri publicate, la momentul actual
neexistând nicio instanță care să nu ofere accesul la metadatele din ECRIS.
Măsura privind „Publicarea tuturor hotărârilor judecătorești ale ÎCCJ (in extenso) și
a hotărârilor judecătorești relevante ale ÎCCJ în rezumat pe pagina de internet a instanței
supreme” aflată în responsabilitatea ÎCCJ este realizată. La finele anului 2018, pe pagina de
internet a instanței supreme erau publicate:
137.033 decizii integrale și anonimizate;
► 5216 decizii rezumate;
► 175 decizii (recursuri în interesul legii) ale Completelor pentru soluționarea
recursurilor în interesul legii;
► 387 decizii ale Completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
„Elaborarea și publicarea buletinelor periodice de jurisprudență la nivelul ÎCCJ și al
►

curților de apel” s-a materializat în publicarea pe pagina web a ÎCCJ a Buletinului
Jurisprudenței pe anul 2017; în cursul anului 2018 a fost asigurată publicarea Buletinului
Casației nr. 1-12.
Măsura privind ”Furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace
electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată”, având ca responsabili
MJ, MP, CSM, ÎCCJ, DIICOT, nu este realizată fiind corelată cu măsura A.3.16 ce vizează
„Dezvoltarea și punerea în funcțiune a ECRIS V, precum și formarea personalului care
gestionează și utilizează aplicația”.
Se constată așadar un progres consistent în ceea ce privește asigurarea
transparenței și informatizării actului de justiție.

3.5 DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE
JUSTIŢIE
3.5.1 Descrierea Direcției de acțiune E
Direcția de acțiune E are în vedere patru planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
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Reducerea duratei procedurilor judiciare;
► Unificarea practicii judiciare;
► Pregătirea profesională interdisciplinară a participanților la înfăptuirea actului de
justiție;
► Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești.
Direcția de acțiune Îmbunătățirea calității actului de justiție conține 4 obiective și 13
►

măsuri. Niciun obiectiv nu este realizat în totalitate. O măsură este realizată integral, 12
măsuri sunt în curs de realizare.
Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune E
8%

92%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Figura 9
Responsabilii de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune E
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Figura 10
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Silite
și
a
Registrului Electronic al Actelor de
Adjudecare;
- cuprindă informațiile din listele
actualizate pe care UNEJ le
întocmește anual în aplicarea
dispozițiilor art. 5 din Regulamentul
de
punere în aplicare a Legii nr.
188/2000;
- permită optimizarea schimbului de
informații între UNEJ, camerele
executorilor
judecătorești
și
Direcția
pentru
Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor
de
Date
(DEPABD);
- permită optimizarea schimbului de
informații între UNEJ, camerele
executorilor
judecătorești
și
Direcția
Regim
Permise
de
Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor
(DRPCIV);
- permită înființarea unui sistem de
arhivă
electronică.
2.
OS2.
Îmbunătățirea
competențelor profesioniștilor din
domeniul executării hotărârilor

10.08.2018

10.12.2019

7.368.696
,83
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Apel

Titlu

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

judecătorești
în
direcția
eficientizării
activității acestora, a unificării
jurisprudenței și a creșterii nivelului
de transparență și integritate a
serviciului de interes public aflat
în competența acestora prin
instruire profesională, ateliere de
lucru, ghiduri de bune practici;
3. OS3. Creșterea nivelului de
informare publică, conștientizare și
educație juridică cu privire la
situațiile de executare silită prin
derularea unei campanii în mediul
online, inclusiv pentru grupurile
vulnerabile;
4. OS4. Îmbunătățirea activității de
executare
a
hotărârilor
judecătorești

3.5.2 Măsurile Direcției de acțiune E
Măsurile Direcției de acțiune E sunt influențate decisiv de proiectele POCA și MFN
aflate în implementare sau în curs de semnare.
O singură măsură a fost realizată integral: „E.2.1. Consolidarea rolului ÎCCJ ca
instanță de unificare a practicii judiciare și for de ultim control”:


În mecanismul sesizării prealabile (2018):

- au fost introduse 17 sesizări în materie penală, 14 sesizări în materia contenciosului
administrativ și fiscal și 69 sesizări în alte materii civile (în total 100 de sesizări);
- au fost soluționate 18 sesizări în materie penală, 14 sesizări în materia contenciosului
administrativ și fiscal și 72 de sesizări în alte materii civile (în total 104 de sesizări).


În mecanismul recursului în interesul legii (2018):

-Au fost introduse 9 recursuri în materie penală, 3 recursuri în materie de contencios
administrativ și fiscal, 11 recursuri în alte materii civile (în total 23 de recursuri în interesul
legii);
-Au fost soluționate 6 recursuri în materie penală, 1 recurs în materie de-contencios
administrativ și fiscal și 18 recursuri în alte materii civile (în total 25 de recursuri în interesul
legii).
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Pentru măsura „Formarea profesională a magistraților cu privire la jurisprudența
națională, în baza practicilor unitare, buletinelor periodice de jurisprudență ale ÎCCJ și ale
curților de apel, precum și a analizelor continue ale practicii judiciare”, au fost organizate
de către INM 36 întâlniri de lucru (în perioada 2016-2019), fără însă a exista o evaluare a
impactului acestora.
Pentru „Dezvoltarea și derularea de programe de formare și practică pentru studenții
în drept”, a fost aprobată Instrucțiunea ministrului justiției nr.2/2017, prin care este stabilit
cadrul intern de desfășurare a stagiilor de practică la nivelul MJ. Ulterior, în 2017, MJ a
organizat 5 sesiuni de practică, la care au participat 57 de studenți. Tot în anul 2017, în
Ministerul Justiției au efectuat stagiu de practică 4 participanți la Internship-ul Guvernul
României. În anul 2018 au fost organizate 5 sesiuni de practică la care au participat 48 de
studenți.

3.6 DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
3.6.1 Descrierea Direcției de acțiune F
Direcția de acțiune F are în vedere două planuri fundamentale de modernizare a
sistemului judiciar din România:
Consolidarea sistemului de acordare a asistenței juridice;
► Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externă ale sistemului judiciar. Activități
de prevenire a infracționalității, inclusiv a corupției;
Direcția de acțiune Garantarea accesului liber la justiție conține 2 obiective și 10
►

măsuri. Niciun obiectiv nu este realizat în totalitate. Dintre măsuri, 2 măsuri sunt realizate
integral, 5 măsuri sunt în curs de realizare, 3 măsuri sunt nedemarate.
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Gradul de realizare a măsurilor din Direcția de acțiune F

20%
30%

50%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 11
Responsabilii de implementare a măsurilor din Direcția de acțiune F
Instanțe UNBR

Instanțe/Parchete
UNBR
MP
INM
CSM
MJ
0
1
2
Măsuri realizate în totalitate

3

4
5
6
Măsuri în curs de realizare

7

8
9
Măsuri nedemarate

10

Figura 12
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Aplicarea măsurilor direcției de acțiune F este susținută de un proiect finanțat din
POCA:
Apel

Titlu

IP9/2017
(MySMIS:
POCA/13
1/2/3)

TAEJ
–
Transparen
ță,
accesibilita
te
și
educație
juridică
prin
îmbunătăți
rea
comunicări
i publice la
nivelul
sistemului
judiciar

Beneficiar

Descriere

Dată de
începere

Dată de
finalizare

Valoarea

Consiliul
Superior al
Magistratur
ii

Obiectivul general: îmbunătățirea
comunicării publice la nivelul
sistemului judiciar în vederea
consolidării imaginii acestuia, dar și
asigurarea unei transparențe sporite
în interiorul și exteriorul sistemului,
precum și îmbunătățirea accesului la
justiție
prin
creșterea gradului de informare,
conștientizare
a
drepturilor
cetățenilor și dezvoltarea culturii
juridice.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Îmbunătățirea și abordarea
integrată și unitară a comunicării
publice
la
nivelul
sistemului
judiciar;
OS 2: Sprijinirea demersurilor
instituțiilor din sistemul judiciar
pentru facilitarea accesului la
informații privind sistemul judiciar
și serviciile publice furnizate
cetățenilor;
OS 3: Creșterea gradului de
informare,
conștientizare
a
drepturilor
cetățenilor
și
dezvoltarea culturii juridice.

05.09.2018

05.09.2020

29.667.06
8,00

3.6.2 Măsurile Direcției de acțiune F
În ședința Guvernului din data de 30.08.2017 a fost aprobat Memorandumul cu tema
„Amendamente formulate de Ministerul Justiției cu privire la proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
(PLX 394/2013)”. Prin adresa nr. 8000/MRP/04.09.2017, amendamentele sus menționate au
fost comunicate de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul Comisiei juridice, de
disciplină și imunități a Camerei Deputaților, cu rugămintea de a fi avute în vedere cu ocazia
dezbaterilor din comisii și la întocmirea raportului suplimentar asupra proiectului. În acest
fel, măsura privind „Formularea de amendamente la legea de aprobare a Ordonanței de
urgență a Guvernului pentru stabilirea taxelor de timbru” a fost realizată.
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Măsura privind „Înființarea a 5 centre-pilot de consiliere judiciară și informare
dedicate categoriilor vulnerabile de populație, inclusiv de etnie romă, precum și
promovarea activității acestora” a fost realizată. În cadrul proiectului „Îmbunătățirea
accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri
vulnerabile” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, începând din
februarie 2017, 11 experți avocați, selectați la nivelul CSM, au furnizat servicii de
consultanță juridică pentru grupurile vulnerabile în spațiile special amenajate la sediul
Judecătoria Sectorului 3 București, Tribunalul Buzău, Tribunalul Cluj, Tribunalul Dolj,
Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Oradea. Experții avocați au raportat
796 de cazuri de asistență a persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile din care comisia
de recepție constituită la nivelul CSM a avizat la plată un număr de 762 cazuri.
Cu privire la educația juridică, Protocolul de colaborare privind educația juridică în
școli a fost semnat în 2017 și este valabil până în luna iunie 2020. Protocolul prezintă două
elemente de noutate: (1) Înalta Curte de Casație și Justiție a devenit partener alături de
celelalte părți semnatare ale Protocolului din 2013 și (2) a fost prevăzut un mecanism de
aderare la obiectivul Protocolului, în baza căruia există la acest moment un număr de 37
aderenți.
Potrivit Protocolului, responsabil de monitorizare și raportare este Comitetul de
monitorizare. Comitetul de Monitorizare, potrivit art. 5 alin. (1), este alcătuit din
reprezentanții desemnați ai Ministerului Justiției, Ministerului Educației Naționale,
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public și Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Instituțiile menționate sunt părți ale noului Protocol, care îl dezvoltă pe cel încheiat în anul
2013 între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al
Magistraturii și Ministerul Public, stabilind cadrul legal prin care să se realizeze materialele
informative cu specific juridic, distribuirea acestora, expunerile experților din domeniul
juridic, vizitele elevilor la Ministerul Justiției și la alte instituții, sprijinirea pregătirii
continue a profesorilor cu elemente de educație juridică și organizarea de evenimente
dedicate educației juridice, precum și un mecanism de aderare care să permită participarea
la realizarea obiectivelor Protocolului de reprezentanți ai tuturor profesiilor juridice,
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societății civile și susținerea de către toți cei interesați pentru realizarea în mod organizat
a educației juridice în învățământul preuniversitar.
A fost realizată integral și măsura privind „Asigurarea accesului gratuit al publicului
la legislația actualizată, oferită prin portalul N-Lex (legislatie.just.ro)”.
NU s-au realizat activități privind „Analiza sistemului asistenței judiciare în România
din perspectiva accesului, costurilor și calității, care să cuprindă un set de recomandări,
inclusiv propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și instituțional actual, dezvoltarea și
aplicarea unei politici îmbunătățite de acordare a asistenței judiciare, cu stabilirea de
standarde calitative” și nici pentru „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare
anuală a calității asistenței oferite și de plată către cei care oferă aceste servicii”.
Responsabilitatea acestei măsuri revine MJ, UNBR și MP.
Măsurile privind „Stabilirea unui parteneriat național între toți actorii relevanți,
inclusiv organizații ale societății civile, în vederea acordării de asistență judiciară gratuită,
de calitate, pentru grupuri vulnerabile” și „Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile și
implicarea societății civile în special în programele de informare și educare a cetățenilor”
nu au fost demarate, cu toate că a existat o finanțare POCA în acest sens. Acestea implică
acțiuni aparent facil de pus în practică: MJ, CSM și UNBR sunt responsabili pentru stabilirea
parteneriatului național, iar în cazul celei de-a doua măsură MJ are atribuția de a încheia 3
parteneriate cu ONG-urile.
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4. Gradul de realizare în ansamblu a Strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar 2015 – 2020 și Planului de acțiune aferent
strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020
Dintre cele 20 de obiective ale strategiei, doar unul este realizat integral.
În ceea ce privește cele 153 de măsuri, 24 sunt realizate în totalitate,116 sunt măsuri
în curs de realizare, 10 sunt nedemarate. Având în vedere că perioada de implementare se
apropie de final, gradul de realizare a măsurilor este scăzut și este puțin probabil să se
implementeze în totalitate măsurile din SDSJ până la finele anului 2020.
Procentul de realizare a măsurilor din PASDSJ actualizat
7%

16%

77%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 13
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Din perspectiva responsabilităților instituționale, situația este următoarea:
Ministerul Justiției

20%

13%
67%

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Măsuri realizate în totalitate

Figura 14: Responsabilitatea MJ
Consiliul Superior al Magistraturii

21%

8%

71%

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Măsuri realizate în totalitate

Figura 15: Responsabilitatea CSM
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Înalta Curte de Casație și Justiție

27%

46%

27%

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Măsuri realizate în totalitate

Figura 16:Responsabilitatea ÎCCJ
Ministerul Public
13%

22%

65%

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Măsuri realizate în totalitate

Figura 17: Responsabilitatea MP
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Administrația Națională a Penitenciarelor

33%

61%
6%

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Măsuri realizate în totalitate

Figura 18: Responsabilitatea ANP
Institutul Național al Magistraturii
9%

91%
Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Figura 19: Responsabilitatea INM

Cu toate că procentele de realizare diferă semnificativ de la o instituție la alta, nu se
poate realiza o analiză comparativă având în vedere numărul total diferit de măsuri pentru
care există responsabilități:
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Numărul de măsuri per instituție responsabilă
Reprezentanți ai profesiilor juridice organizate autonom
UNNPR
UNBR
IRIJ
MDRAP
MFP/ANAF
Penitenciar Ploiești
INEC
ANC
DNP
ANABI
COAGRM
UNEJ
Ministerul Culturii și Identității Naționale
DIICOT
DNA
SNG
INM
IJ
DNP
INC
MAI
Instanțe judecătorești
Curți de apel/tribunale
Parchete de pe lângă curți de apel/tribunale
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0
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70

80

90

Figura 20
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5. Răspunsuri la întrebările de evaluare
5.1 Relevanță
Obiectivele, măsurile și indicatorii din PA al SDSJ acoperă nevoile de dezvoltare ale
sistemului judiciar, dar sunt mult prea numeroase pentru o perioadă de timp relativ scurtă
(2015-2020). Având în vedere întârzierea operaționalizării COMS și apariția PA, este nerealist
să se considere că toate măsurile pot fi realizate până în 2020.
Respondenții la chestionarul aplicat apreciază în proporție de 95% că obiectivele,
măsurile și indicatorii din Planul de acțiune SDSJ sunt, în mare și foarte mare măsură,
adecvate (potrivite, necesare instituției), realiste (au decurs dintr-un proces de analiză și se
pot pune în aplicare).
În ce măsura obiectivele, măsurile și indicatorii din Planul de acțiune SDSJ sunt
adecvate (potrivite, necesare instituției), realiste (au decurs dintr-un proces de analiză
și se pot pune în aplicare)?
5%
26%

69%
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu

Figura 21

Din perspectiva beneficiarilor actuali și a grupurilor țintă, se remarcă numărul mare
de instituții din sistemul judiciar ce au responsabilități în implementarea măsurilor strategiei
(practice, întreg sistemul judiciar):
MJ
DNA

CSM
ICCJ
DIICOT ANABI

MP
ANC

ANP
DNP

ONRC
ICEN

INC
UNBR

IJ
INM
UNNPR IRIJ

SNG
UNEJ
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Pe lângă aceste instituții sunt stabilite responsabilități și pentru alte instituții precum
MFP sau MAI.
Sunt însă responsabilități stabilite difuz, în lipsa unor coordonatori ai măsurilor și
inexistenței unor responsabilități clare.
ONG-urile și mediul universitar sunt, de asemenea, actori implicați în realizarea
strategiei. Dacă în cazul universităților s-au realizat demersurile necesare demarării stagiilor
de practică pentru studenți, majoritatea măsurilor privind implicarea ONG-urilor nu au fost
încă demarate.
Care considerați că sunt principalele tipuri de riscuri în perioada 2019-2020 privind
activitatea:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
COMS

Grup tehnic de lucru

Grupuri de lucru

1.

Instabilitatea cadrului legislativ dedicat

2.

Instabilitatea guvernamentală

3.

Supra reglementare/proceduri necorelate

4.

Managementul strategic deficitar

5.

Resurse umane alocate deficitar

6.

Managementul relațiilor inter-instituționale

7.

Managementul documentelor COMS

8.

Financiar – resurse insuficiente

9.

Instrumente IT necorelate/inexistente

Compartiment cu
responsabilități în
implementare/
monitorizare/ evaluare
SDSJ din cadrul instituției

10.Altele (vă rugăm specificați) .....
Figura 22
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În ansamblu, existența strategiei în sine poate fi considerată un punct tare pentru
sistemul judiciar. Modalitatea de elaborare a strategiei reprezintă un demers de remarcat:
a avut la bază programe și proiecte derulate de Banca Mondială, a cuprins un amplu proces
de consultare, rezultând în final un document ce identifică exhaustiv problemele sistemului
judiciar. Din punct de vedere tehnic, conținutul strategiei cuprinde toate elementele
necesare unui astfel de demers: direcții de acțiune, obiective, măsuri, indicatori,
responsabilități, termene.
Apreciem că reprezintă puncte tari ale strategiei:
► obiectivele, conținutul strategiei ce asigură predictibilitatea sistemului și un cadru

strategic unitar de dezvoltare;
► existența mecanismului de monitorizare ce a permis aplicarea unui proces de

revizuire;
► abordarea holistică a tuturor instituțiilor din sistemul de justiție, coordonarea cu

ceilalți actori din sistemul judiciar, o mai bună planificare, organizare și coordonare
în managementul instituțional;
► document programatic asumat la cel mai înalt nivel;
► identificarea corectă a problemelor și soluțiilor cu impact la nivel de sistem judiciar;
► realizarea unei practici unitare a instanțelor, a executărilor silite, accesul facil online

la informații, ghidurile de bune practici;
► abordarea problemelor expertizei criminalistice;
► înființarea Consiliului de management strategic.

Pe lângă punctele slabe deja menționate în capitolele anterioare, apreciem că
sunt drept puncte slabe ale strategiei următoarele:
► unele măsuri sunt neadecvate unei strategii – (stabilirea printr-o strategie, ca măsură,

realizarea altei strategii - Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente
perioadei 2016-2020, în condițiile în care SDSJ propune o serie de măsuri în domeniul
IT; ”Consolidarea și diversificarea strategiei de comunicare și promovarea măsurilor
anticorupție” trebuie reformulată – diversificarea instrumentelor de comunicare);
► indicatori neadecvați (pentru măsura ”Îmbunătățirea organizării și funcționării

sistemului judiciar, precum și a statutului magistraților, în contextul profundei
Pagina 61 din 101

reforme a celor patru coduri fundamentale pentru sistem (în materie civilă și
penală)”, ce presupune un ansamblu de măsuri, indicatorul îl reprezintă un act
normativ; ”Elaborarea și implementarea de către fiecare curte de apel și de către
parchetele de pe lângă acestea a unui plan de management integrat” – nu există ca
indicator nr. de planuri de management; ”Alocarea resurselor umane pentru instanțe
prevăzute în Memorandumul adoptat de Guvern în septembrie 2012” – indicatorul este
posturi ocupate, nu posturi alocate; ”Implementarea indicatorilor de eficiență în
cadrul instanțelor, așa cum au fost stabiliți în cadrul Grupului de lucru privind
eficiența al CSM, inclusiv prin organizarea formării profesionale aferente” –
indicatorul

vizează

doar

Rata

instanțelor

care

evoluează

din

clasele

„satisfăcător/ineficient“ în clasa „eficient“: 60% (20 din 35) deși textul măsurii
vizează indicatori – mai mulți; ”Construirea și implementarea unor instrumente de
evaluare educațională, psihologică și socială a persoanelor private de libertate” –
indicatorul privește doar chestionare, cu toate că pot fi identificate și alte
instrumente; ”Asumarea unui rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire
a Constituției, prin elaborarea și susținerea unei poziții unitare în forurile de decizie”
– indicatorul vizează doar participarea la dezbateri, nu și numărul de propuneri
formulate; ”Creșterea capacității CSM de reacție la evoluția și fenomenele de
dezvoltare instituțională a sistemului judiciar prin utilizarea sistematică a datelor de
sistem” – indicatorul propus Rapoarte ale grupurilor de lucru CSM, nu are legătură și
relevanță pentru măsura propusă; ”Elaborarea și implementarea de soluții de
management al calității la nivelul ONRC” – indicatorul nu precizează tipul
instrumentelor de management al calității, fiind vag; ”Dezvoltarea capacității
administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv prin perfecționarea
sistemului informatic actual” – indicatorul este vag, nedefinit; ”Dezvoltarea și
implementarea unui parteneriat cu administrația publică locală în domeniul
recuperării creanțelor” – indicatorul Protocoale-cadru de colaborare cu asociațiile
reprezentative ale autorităților publice locale încheiate (în special capacități de
stocare) nu are relevanță deoarece asociațiile reprezentative nu pot induce/impune
acțiuni membrilor; ”Consolidarea capacității CSM și a instanțelor și parchetelor de a
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gestiona probleme de integritate, inclusiv prin constituirea unei rețele de integritate
pentru judecători, procurori și personal auxiliar” – indicatorul nu este relevant pentru
rețele de integritate, ci doar sursa de informații);
► unele dintre măsuri nu intră în sfera de competență a departamentelor MJ (Ex:

identificarea a trei instanțe pilot, pe baza concluziilor proiectului ”Îmbunătățirea
eficienței și calității sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a
resurselor printr-un management judiciar adecvat” derulat de CSM și Consiliul Judiciar
din Olanda);
► unele termene nu sunt realiste; fixarea unor termene care uneori din cauze obiective

nu pot fi respectate (Ex: efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane în
trimestrul I- 2016, analiza situației curente și a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V2017);
► adoptarea cu întârziere a Planului de acțiuni;
► lipsa unor ținte intermediare pentru indicatori;
► punerea în aplicare cu întârziere a mecanismului de monitorizare;
► măsuri din plan pentru care apare MJ ca responsabil, dar pentru care nu a putut fi

identificat un compartiment competent; (Ex: „Dezvoltarea de parteneriate cu ONGurile și implicarea societății civile în special în programele de informare și educare a
cetățenilor”, „ Analiză a sistemului asistenței judiciare în România din perspectiva
accesului, costurilor și calității, care să cuprindă un set de recomandări, inclusiv
propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ legislativ şi instituţional actual;
Dezvoltarea și aplicarea unei politici îmbunătățite de acordare a asistenței judiciare,
cu stabilirea de standarde calitative; Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și
evaluare anuală a calității asistenței oferite și de plată către cei care oferă aceste
servicii.”);
► includerea printre responsabilii de realizarea unor măsuri a unor organizații asupra

cărora

instituțiile

sistemului

judiciar

nu

au

nici

un

fel

de

pârghie

de

verificare/coordonare/control pentru a se asigura că respectivele măsuri pot fi
îndeplinite (ex. ONG-uri, Consiliul de mediere etc);
► integrare defectuoasă a obiectivelor SDSJ în activitatea curentă a instituțiilor;
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► sincope în cooperarea interinstituțională;
► revizuirea strategiei nu este suficient de dinamică în raport de riscuri, întârzieri sau

ineficiența constatată;
► fragmentarea unor atribuții pe anumite materii, spre exemplu în politica de resurse

umane, includerea unor activități care puțin probabil vor putea fi realizate în
termenele asumate, activități incluse și în alte strategii - repetitivitate sau dublare.

5.2 Eficacitate
Măsura în care obiectivele și măsurile au fost realizate a fost prezentată în capitolul
anterior. Din perspectiva indicatorilor PA al SDSJ, situația este următoarea: 30% dintre
indicatori sunt realizați integral, 55% sunt în curs de realizare, 15% sunt nedemarați. 4 măsuri
sunt în întârziere față de termenele stabilite, cauzele ecartului temporal fiind în primul rând
procedurile de achiziții publice sau demararea unor proiecte cu finanțare externă (Planul
actualizat prin HG 146/2019).
Procentul de realizare al indicatorilor
9%

15%

76%
Indicatori realizați

Indicatori în curs de realizare

Indicatori nedemarați

Figura 23

Așadar, din perspectiva indicatorilor, gradul de realizare este mai ridicat decât în
cazul măsurilor. Sunt măsuri ce conțin mai mulți indicatori. Realizarea integrală a unei
măsuri presupune atingerea tuturor indicatorilor stabiliți.
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Din perspectiva respondenților la chestionar, progresele realizate de instituții din
perspectiva gradului de realizare a principalelor direcții de acțiune ale SDSJ 2015-2020 sunt
mari și foarte mari, contrar gradului relativ scăzut de realizare a măsurilor.
Evaluați progresele realizate de instituția dumneavoastră din perspectiva gradului de
realizare a principalelor direcții de acțiune ale SDSJ 2015-2020, până la data evaluării:

Garantarea accesului liber la justitie

Calitatea actului de justiție

Transparență și informatizare

Integritatea sistemului judiciar

Consolidarea instituțională a sistemului judiciar

Eficientizarea justiției ca serviciu public
0
Foarte scăzute

Scăzute

5
Ridicate

10

15

20

Foarte ridicate

25

30

35

Nu stiu

Figura 24

Punctele slabe menționate anterior afectează realizarea obiectivelor.
Factorii care influențează realizarea obiectivelor sunt necorelarea resurselor
financiare cu implementarea SDSJ și apariția cu întârziere a PA al SDSJ. Sunt menționate și
elemente precum: termene nerealiste, lipsa unui mecanism de implementare, obiective greu
de atins, nealocarea de resurse financiare, schimbări frecvente de management, demararea
cu întârziere a programelor finanțate extern, de care depinde realizarea unor obiective,
publicitate slabă și slaba pregătire de specialitate.

Pagina 65 din 101

În ce măsură considerați că au fost obstacole în atingerea unor standarde înalte de
calitate a procesului de implementare SDSJ în perioada 2015-2018?
1. Neasumarea SDSJ la cel mai înalt grad de
decizie
2. Frecvența redusă a întâlnirilor COMS
3. Dinamica modificării programelor de guvernare
4. Necorelarea implementării SDSJ cu resursele
financiare alocate anual
5. Apariția cu întârziere a Planului de
implementare SDSJ
6. Instrucțiuni/metodologie insuficiente privind
activitatea COMS

7. Nivel scăzut de coordonare instituțională
8. Proceduri și mecanisme de luare a deciziilor
diferite de la o instituție la alta

9. Mecanism greoi de raportare
10.Deficiențe în colaborarea și comunicarea intre
instituții
11.Expertiză limitată a personalului implicat în
implementare
12.Nu a fost o prioritate pentru instituțiile
responsabile
13.Altele (vă rugăm specificați) .....
0
În foarte mică măsură

În mică măsură
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În mare măsură
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În foarte mare măsură

30

35
Nu știu

Figura 25

Ținând cont de cazurile de obiective reușite, cât și de cele potențial nereușite,
punctele tari și punctele slabe ale măsurilor implementate nu pot fi evaluate având în vedere
perioada de timp scurtă de la implementarea unor măsuri, inexistența analizelor de impact
post-implementare și numărul redus de măsuri realizate integral. Din această perspectivă,
nu se poate aprecia nici măsura în care măsurile implementate au condus la intervenții
reușite sau nereușite.
Nu au fost identificate cazuri de proiecte anulate, nereguli, care să afecteze
implementarea măsurilor. Întârzierile apărute au avut consecințe explicate anterior.
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Având în vedere progresul în implementare înregistrat, proiectele finanțate din POCA
aflate în derulare, există premisele realizării majorității măsurilor din strategie. Pentru cele
nedemarate, este nerealist să se aprecieze că pot fi finalizate până în anul 2020.

5.3 Eficiența
Așa cum s-a precizat anterior au existat dificultăți de coordonare interinstituțională
iar COMS a devenit operațional cu întârziere, aspecte ce au afectat procesul de
implementare SDSJ. Totuși, așa cum reiese din chestionarul aplicat, colaborarea între
instituții și funcționarea grupurilor de lucru au fost adecvate.
Considerați adecvată:

Colaborarea cu reprezentanții altor instituții
responsabile cu implementarea SDSJ?
Colaborarea cu reprezentanții MJ implicați în
funcționarea COMS și a Grupului tehnic de lucru?
Colaborarea cu persoane din instituția dvs.
implicate în funcționarea COMS și a Grupului tehnic
de lucru?
Funcționarea Grupului tehnic de lucru

Funcționarea COMS
0
În foarte mică măsură

În mică măsură
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În mare măsură
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În foarte mare măsură

30

35
Nu știu

Figura 26
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Cât de utilă considerați că este activitatea grupurilor de lucru constituite pentru
implementarea SDSJ?
8%

18%

43%
31%

În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu

Figura 27

Din răspunsurile la chestionarul aplicat, nealocarea adecvată de resurse și inexistența
unor instrumente IT au reprezentat principalele obstacole în procesul de implementare SDSJ.
Așa cum s-a precizat anterior, se remarcă multitudinea surselor de finanțare identificate și
realizarea a numeroase acțiuni din resurse proprii ale instituțiilor responsabile. Sunt puține
măsuri realizate integral și mare parte dintre acestea cu personal propriu și resurse
financiare proprii, astfel că nu se poate realiza o cuantificare financiară a acestora. În ceea
ce privește proiectele finanțate din POCA, s-a preciza deja valoarea acestora:
162.891.302,32 lei (din care aproximativ 34.220.861 euro), proiecte aflate în implementare.
De altfel, în fișa privind stadiul implementării SDSJ, nicio instituție nu a furnizat
informații privind impactul financiar al măsurilor realizate.
Resursele financiare alocate sistemului judiciar au crescut constant în perioada 20162019, creșterea fiind generată în primul rând de cheltuielile de personal după anul 2017
generate de modificarea legislației privind salarizarea. Cheltuielile cu investițiile nu au
crescut substanțial.
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Figura 28

Din perspectiva termenelor stabilite prin PA al SDSJ, a existat o abordare foarte
pragmatică de modificare/actualizare a termenelor în cazurile în care se estima că acestea
vor fi depășite.

5.4 Coerența
Procesul de elaborare a generat un document coerent, dar sunt măsuri ce depind de
rezultatele altor măsuri, astfel că o întârziere generează efecte în lanț.
Din perspectiva monitorizării, se apreciază în general că procesul de elaborare a
rapoartelor de progres/monitorizare a fost funcțional.
Din analiza rapoartelor de monitorizare anterioare reiese faptul că sistemul de
colectare a datelor/monitorizare a asigurat furnizarea eficientă a informațiilor necesare
monitorizării realizării indicatorilor la nivel de Strategie.
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În ce măsură considerați că procesul de elaborare a rapoartelor de
progres/monitorizare SDSJ 2015-2020 a fost funcțional?
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Figura 29

Pe baza rapoartelor de monitorizare a fost revizuit PA al SDSJ. Astfel, pentru HG
146/2018, au fost avute în vedere elementele rezultate din monitorizare:
Pentru a corela măsurile din Planul de acțiuni cu contextul existent, față de forma actuală
a Planului de acțiuni din HG nr.282/2016 sunt propuse următoarele modificări:
 măsuri propuse spre eliminare:
B 3.23. Reabilitare termică, inclusiv izolarea termică, reabilitarea și modernizarea
sistemelor de încălzire a imobilelor din sistemul penitenciar;
► B3.24.Reconfigurarea aplicației PMSweb și extinderea cu noi module în concordanță
cu noua legislație execuțional-penală.
► D.1.4. Evaluarea impactului buletinelor periodice de jurisprudență ale curților de apel
și ÎCCJ în activitatea de judecată
Măsurile au fost eliminate fie pentru că se regăsesc în cadrul altor măsuri, fie pentru
►

instituțiile responsabile de implementarea nu dispun de capacitatea/mijlocele necesare
pentru realizarea lor.
 măsuri/submăsuri nou-propuse:
►

Completarea măsurii B.3.22 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului
penitenciar” cu două submăsuri „Construirea P47-Penitenciar Berceni” și „Construirea
P48- Penitenciar Unguriu”. Construirea celor două penitenciare este prevăzută în
Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice
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a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe
rambursabile, adoptat în ședința de guvern din data de 7 martie 2018;
► B.3.23. Construirea/modernizarea de noi locuri de deținere și spații multifuncționale,
în cadrul proiectelor Correctional, 4 Normallity și Child, finanțate prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2014-2021. Măsura contribuie la atingerea obiectivului prioritar
al ANP: crearea și îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelor
► B.3.44 Operaționalizarea Institutului Național de Criminologie. Este o măsură ce se
regăsește în Programul de Guvernare 2018 -2020, Capitolul Justiție. Institutul a fost
înființat prin HG nr. 14/2017 din 12 ianuarie 2017 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Institutului National de Criminologie, precum și pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției.
► B.5.10 Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiție”. Realizarea Cartierului
pentru Justiție — Justice District din București este o măsura ce se regăsește în
Programul de Guvernare 2018 -2020, Capitolul Justiție.
 măsuri propuse spre modificare: A.3.2, A.3.18, B.3.2, B.5.2, C.1.2, C.2.1, C.2.2
 modificarea responsabililor următoarele măsuri: A.1.4, A.3.1, A.3.15, A.3.18, B.2.2,
B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5, B.4.6, B.4.7, B.4.8, C.1.2, E.2.4, E.2.2, F.1.1, F.1.3,
F.2.6
 replanificarea termenelor următoarele măsuri: A.1.2, A.1.4, A.1.5, A.2.2, A.3.1, A.3.3,
A.3.5, A.3.8, A.3.9, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.3.13, A.3.14, A.3.15, A.3.18, A.5.1, A.5.3,
A.5.4, A.5.5, A.5.6, B.1.2, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.8,
B.3.1, B.3.2, B.3.6, B.3.7, B.3.8, B.3.9, B.3.10, B.3.11, B.3.12, B.3.13, B.3.14, B.3.15,
B.3.17, B.3.20, B.3.21, B.3.26, B.3.29, B.3.33, B.3.34, B.3.35, B.3.37, B.3.41, B.3.42,
B.4.1, B.4.4, B.4.8, B.5.1, C.1.2, C.1.7, C.1.9, C.2.1, C.2.2, E.1.2, F.1.1, F.1.4, F.2.1,
F.2.2, F.2.6;
 stabilirea unor ținte intermediare pentru indicatorii următoarelor măsuri: A.2.2, A.3.3,
A.3.8, B.2.3, B.4.4, C.1.4, C.1.9, E.1.2, E.2.2, E.2.4, E.3.1, E.3.2;
 modificarea unor indicatori/ținte pentru următoarele măsuri: A.1.3, A.2.2, A.3.3, A.3.4,
A.3.16, A.3.17, A.4.1, B.3.2, B.3.21, B.3.25, B.3.26, B.3.29, B.4.2, B.4.3, B.4.8, B.5.8,
C.1.2, C.1.9, C.2.2, F.2.4.
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În acest fel, prin modificarea PA al SDSJ, nivelul actual al indicatorilor și perspectivele
de realizare a acestora pot duce la atingerea majorității obiectivelor Strategiei.
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6. Concluzii și propuneri
SDSJ reprezintă un instrument util, necesar dezvoltării sistemului judiciar românesc,
este structurat, a fost realizat într-un mod coerent, cu implicarea actorilor relevanți ai
sistemului. Există o preocupare pentru implementare și un grad important de progres. Însă,
numărul prea mare de măsuri, pentru o perioadă scurtă de timp, decalajul de 2 ani între
elaborarea strategiei, a Planului de acțiuni și semnarea Protocolului COMS, aplicarea cu
întârziere a mecanismului de monitorizare, responsabilitățile neclare cu privire la măsuri
(mai multe instituții responsabile de aceeași măsură) fac dificilă implementarea.
Strategia și-a propus să rezolve majoritatea problemelor fundamentale ale sistemului
judiciar, fără să se țină cont de capacitatea instituțională reală și de capacitatea de
finanțare. Nu s-au corelat obiectivele propuse cu calendarul de lansări POCA (nici nu era
posibil la momentul realizării strategiei), astfel că există un risc major de întârziere.
Dintre cele 20 de obiective ale strategiei, doar unul este realizat integral. În ceea ce
privește cele 153 de măsuri, 24 sunt realizate în totalitate, 116 sunt măsuri în curs de
realizare, iar 10 sunt nedemarate (16% realizate în totalitate, 77% în curs de realizare, 7%
nedemarate). Din perspectiva indicatorilor PA al SDSJ, situația este următoarea: 30% dintre
indicatori sunt realizați integral, 55% sunt în curs de realizare, 15% sunt nedemarați.
Acțiunile realizate s-au concretizat în:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

peste 13.000 de participanți la diferite programe de formare profesională;
8 acte normative elaborate;
6 structuri aprobate;
4 instrumente de evaluare elaborate;
6 evaluări realizate;
34 de protocoale încheiate;
4 strategii/metodologii realizate;
3 programe informatice realizate;
47 de entități dotate cu echipamente noi;
11 sesiuni de practică derulate.
Principalele realizări sunt în domeniul formării profesionale, revizuirii/îmbunătățirii

cadrului legislativ, colaborării interinstituționale. Extinderea schemelor de personal,
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sistemele informatice, dotarea instituțiilor (deci componenta de resurse umane, materiale)
au fost mai puțin abordate.
Este nevoie de o prelungire a perioadei de implementare sau de o nouă strategie 20202030, care să acopere o perioadă mai mare de timp, astfel încât problemele structurale ale
sistemului să poată fi rezolvate.
În vederea îmbunătățirii procesului de implementare, sunt necesare:
► renunațarea la măsurile: Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente

perioadei 2016-2020, în condițiile în care SDSJ propune o serie de măsuri în domeniul
IT;
► reformularea măsurii Consolidarea și diversificarea strategiei de comunicare și

promovarea măsurilor anticorupție;
► redefinirea indicatorilor pentru măsurile: Îmbunătățirea organizării și funcționării

sistemului judiciar, precum și a statutului magistraților, în contextul profundei
reforme a celor patru coduri fundamentale pentru sistem (în materie civilă și penală);
Elaborarea și implementarea de către fiecare curte de apel și de către parchetele de
pe lângă acestea a unui plan de management integrat; Alocarea resurselor umane
pentru instanțe prevăzute în Memorandumul adoptat de Guvern în septembrie 2012;
Implementarea indicatorilor de eficiență în cadrul instanțelor, așa cum au fost stabiliți
în cadrul Grupului de lucru privind eficiența al CSM, inclusiv prin organizarea formării
profesionale aferente; Construirea și implementarea unor instrumente de evaluare
educațională, psihologică și socială a persoanelor private de libertate; Asumarea unui
rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituției, prin elaborarea
și susținerea unei poziții unitare în forurile de decizie; Creșterea capacității CSM de
reacție la evoluția și fenomenele de dezvoltare instituțională a sistemului judiciar prin
utilizarea sistematică a datelor de sistem; Elaborarea și implementarea de soluții de
management al calității la nivelul ONRC; Dezvoltarea capacității administrative a
Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv prin perfecționarea sistemului
informatic actual; Dezvoltarea și implementarea unui parteneriat cu administrația
publică locală în domeniul recuperării creanțelor; Consolidarea capacității CSM și a
instanțelor și parchetelor de a gestiona probleme de integritate, inclusiv prin
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constituirea unei rețele de integritate pentru judecători, procurori și personal
auxiliar;
► stabilirea unui responsabil/coordonator pentru fiecare măsură din SDSJ;
► dinamizarea activității COMS și realizarea unor proceduri/regulament clare de

funcționare;
► permanentizarea grupurilor de lucru tematice, stabilirea procedurilor de funcționare;
► monitorizare bianuală a PASDSJ, având în vedere perioada scurtă care a rămas de

implementat;
► desființarea Comisiei de monitorizare și preluarea responsabilităților acesteia de

către Grupul tehnic de lucru;
► creșterea gradului de interes la nivel instituțional, transformarea în prioritate pentru

fiecare instituție implicată, preluarea responsabilităților din SDSJ în planurile
anuale/de management de activitate;
► rediscutare obiective/măsuri/indicatori la nivelul COMS, cu implicarea/consultarea

fiecărei instituții;
► informatizarea procesului de monitorizare;
► implicarea instituțiilor din cadrul sistemului judiciar în procesul de monitorizare;
► alocare clară de resurse financiare;
► identificarea politicilor complementare SDSJ implementate de fiecare instituție și

corelarea lor cu PA;
► realizarea unor întâlniri periodice (trimestriale) între persoanele responsabile de

monitorizarea SDSJ de la nivelul tuturor instituțiilor din sistemul judiciar;
► simplificarea procedurii de raportare, prin utilizarea aplicației IT;
► coordonarea mai bună a atribuțiilor și responsabililor instituțiilor din sistemul judiciar;

► conștientizarea și responsabilizarea la nivel top management cu privire la importanța

aplicării SDSJ;
► stabilirea clară a rolurilor la nivelul fiecărei instituții, cu privire la implementarea,

monitorizarea măsurilor din SDSJ;
► corelarea între documentele strategice ale sistemului.
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7. Anexa 1: Analiza răspunsurilor la chestionar
În această anexă sunt ilustrate răspunsurile la chestionarul care a fost deschis în
perioada 16 aprilie- 10 mai 2019 și a vizat respondenți din cadrul instituțiilor sistemului
judiciar român. Astfel au fost înregistrați 39 respondenți:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

12 respondenți din cadrul MJ;
7 respondenți din cadrul CSM;
4 respondenți din cadrul PÎCCJ;
2 respondenți din cadrul DNP;
2 respondenți din cadrul ONRC;
2 respondenți din cadrul INEC;
2 respondenți din cadrul INM;
2 respondenți din cadrul Școlii naționale de grefieri;
1 respondent din cadrul ÎCCJ;
1 respondent din cadrul ANP;
1 respondent din cadrul ANABI;
1 respondent din cadrul UNNPR;
1 respondent din cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești;
1 respondent din cadrul Inspecției judiciare.
Experiența profesională a respondenților
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1. Ați fost implicați în activitățile de implementare, monitorizare și
evaluare SDSJ 2015-2020 ca membru al:
25

21
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9

7

5

2

0
COMS

Grup tehnic de lucru

Grupuri de lucru

Compartiment cu
responsabilități în
implementare/
monitorizare/ evaluare
SDSJ din cadrul instituției

2. Din ce an ați fost implicați în activitățile de implementare,
monitorizare și evaluare SDSJ?
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3. Cum apreciați, în acest moment, stadiul general al implementării
SDSJ 2015-2020 din punct de vedere al măsurilor pe care instituția dvs.
le implementează (gradul de realizare a măsurilor până la 31 martie
2019)?
Incipient

5
5
29
Avansat

Mediu

4. În ce măsura obiectivele, măsurile și indicatorii din Planul de acțiune
SDSJ sunt adecvate (potrivite, necesare instituției), realiste (au decurs
dintr-un proces de analiză și se pot pune în aplicare)?
5%
26%

69%
În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu
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5.Care considerați că sunt punctele tari și punctele slabe ale SDSJ?
Puncte tari
SDSJ este descrisă ca fiind un document programatic asumat la cel mai înalt nivel,
este rezultatul unui proces integrat ce a avut la bază programe și proiecte derulate de Banca
Mondială, analize efectuate de către experți internaționali și unei dezbateri publice intense,
deci este considerată ca fiind una obiectivă.
Din punct de vedere procedural este apreciată consultarea reală a tuturor
instituțiilor din sistemul judiciar în etapele de elaborare, implementare și cea de revizuire
a PASDSJ în anul 2018 ca urmare a dificultăților constatate în implementare. Fiind asigurat
în acest mod un cadru strategic unitar de dezvoltare.
Un alt punct tare al strategiei menționat de către respondenții la chestionar este
abordarea coordonată, cu implicarea tuturor instituțiilor din sistemul judiciar și mai ales
realizarea unei colaborări directe la vârf a instituțiilor din sistemul judiciar central prin
Consiliului de management strategic (COMS) ce facilitează o mai bună planificare,
organizare și coordonare atât în managementul instituțional cât și cu ceilalți actori din
sistemul judiciar.
Obiectivele strategiei sunt considerate de mai mulți respondenți ca fiind esențiale
pentru sistem, măsurabile, previzibile și predictibile, iar unele cad în responsabilitatea mai
multor instituții responsabile din cadrul sistemului judiciar.
Este apreciată abordarea holistică și identificarea corectă și exhaustivă a problemelor
și soluțiilor cu impact la nivel de sistem judiciar, și în special definirea în cuprinsul HG-ului
de adoptare a unui mecanism de monitorizare a implementării.
În general, SDSJ este axată în perspectiva respondenților pe eficientizarea
activităților, dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea capacității administrative,
eficientizarea cooperării interinstituționale, realizarea unei practici unitare a instanțelor, a
executărilor silite, facilitarea accesului online la informații și ghidurile de bune practici.
Puncte slabe
Din punct de vedere procedural unii consideră că elaborarea SDSJ a fost realizată fără
o consultare consistentă cu toți factorii implicați, ceea ce a generat o reprezentare redusă
a importanței cadrului de dezvoltare, implicare slabă a instituțiilor judiciare pentru
îndeplinirea obiectivelor și sincope și deficiențe în cooperarea interinstituțională.
Absența ownership-ului instituțiilor din sistemul judiciar central pentru asumarea
obiectivelor strategiei este unul din factorii care au generat ecartul temporal între
aprobarea strategiei și a planului de acțiune, implicit punerea în aplicare cu întârziere a
mecanismului de monitorizare.
Pagina 79 din 101

Asumarea neclară a răspunderii responsabililor măsurilor din planul de acțiuni de
către responsabilii identificați se consideră că a generat asigurarea insuficientă a
sustenabilității livrabilelor realizate în multe dintre măsurile din Planul de acțiune.
Un alt punct slab al SDSJ este în opinia respondenților finanțarea fie deficitară, fie
accesabilă într-un termen mai lung decât cel anticipat, lucru care generează întârzieri în
îndeplinirea măsurilor. În plus, unele termene de realizare a măsurilor sunt considerate ca
fiind prea scurte, sau care uneori din cauze obiective nu pot fi respectate. Multe din
întârzieri sunt cauzate de necesitatea obținerii unei finanțări externe.
Unele obiective ale strategiei sunt percepute de respondenți ca fiind greu de
îndeplinit, altele nerealiste având un număr prea mare de activități/măsuri asumate.
A fost criticat și caracterul neunitar al sistemului judiciar din punct de vedere
managerial ce a condus la lipsa corelării între documentele strategice la nivelul sistemului
și la repetarea sau dublarea activităților.
În ceea ce privește PASDSJ au fost remarcate mai multe puncte slabe printre care: un
dezechilibru între analiza de nevoi și acțiuni, lipsa unor ținte intermediare pentru indicatori,
definirea indicatorilor nu corespunde în totalitate scopului implementării măsurilor și pentru
măsurile cu mai multe instituții responsabile faptul că nu a fost stabilită o instituție
coordonatoare/responsabilă de începerea activităților a generat dificultate în organizarea
întâlnirilor factorilor implicați. De asemenea pentru unele dintre măsurile din plan au fost
incluși printre responsabili organizații asupra cărora instituțiile sistemului judiciar nu au nici
un fel de pârghie de verificare/coordonare/control pentru a se asigura că respectivele măsuri
pot fi îndeplinite (ex. ONG-uri, Consiliul de mediere etc).
În mod specific a fost criticată și fragmentarea unor atribuții pe anumite materii, spre
exemplu în politica de resurse umane, lipsa de dinamism a strategiei în raport cu riscuri,
întârzieri sau integrare defectuoasă a obiectivelor SDSJ în activitatea curentă a instituțiilor
responsabile.
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6. Considerați adecvată:
Colaborarea cu reprezentanții altor instituții
responsabile cu implementarea SDSJ?
Colaborarea cu reprezentanții MJ implicați în
funcționarea COMS și a Grupului tehnic de lucru?
Colaborarea cu persoane din instituția dvs.
implicate în funcționarea COMS și a Grupului tehnic
de lucru?
Funcționarea Grupului tehnic de lucru

Funcționarea COMS
0
În foarte mică măsură

În mică măsură

5

10

În mare măsură

15

20

25

30

În foarte mare măsură

35
Nu știu

7. Evaluați progresele realizate de instituția dumneavoastră din
perspectiva gradului de realizare a principalelor direcții de acțiune ale
SDSJ 2015-2020, până la data evaluării:
Garantarea accesului liber la justitie
Calitatea actului de justiție
Transparență și informatizare
Integritatea sistemului judiciar
Consolidarea instituțională a sistemului judiciar
Eficientizarea justiției ca serviciu public
0
Foarte scăzute

Scăzute

5
Ridicate

10

15

20

Foarte ridicate

25

30

35

Nu stiu
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8. Cât de utilă considerați că este activitatea grupurilor de lucru
constituite pentru implementarea SDSJ?
8%

18%

43%
31%

În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu știu

9. Apreciați utilitatea procedurilor actuale de funcționare a COMS și a
Grupului tehnic de lucru ca fiind:
2%

41%

49%

8%

Inutilizabile

Dificil de utilizat

Utilizabile

Facil de utilizat

Nu știu
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10. În ce măsură considerați că procesul de elaborare a rapoartelor de
progres/monitorizare SDSJ 2015-2020 a fost funcțional?
20
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În foarte mică
măsură

În mică măsură
2015

În mare măsură
2016

2017

În foarte mare
măsură

Nu știu

2018
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11. În ce măsură considerați că au fost obstacole în atingerea unor
standarde înalte de calitate a procesului de implementare SDSJ în
perioada 2015-2018?
1. Neasumarea SDSJ la cel mai înalt grad de
decizie

2. Frecvența redusă a întâlnirilor COMS
3. Dinamica modificării programelor de guvernare
4. Necorelarea implementării SDSJ cu resursele
financiare alocate anual
5. Apariția cu întârziere a Planului de
implementare SDSJ
6. Instrucțiuni/metodologie insuficiente privind
activitatea COMS
7. Nivel scăzut de coordonare instituțională

8. Proceduri și mecanisme de luare a deciziilor
diferite de la o instituție la alta
9. Mecanism greoi de raportare
10.Deficiențe în colaborarea și comunicarea intre
instituții
11.Expertiză limitată a personalului implicat în
implementare
12.Nu a fost o prioritate pentru instituțiile
responsabile
13.Altele (vă rugăm specificați) .....
0
În foarte mică măsură

În mică măsură

5

10

În mare măsură

15

20

25

În foarte mare măsură

30

35
Nu știu

Alte obstacole menționate de către respondenți sunt termene nerealiste, lipsa unui
mecanism de implementare, obiective greu de atins, nealocarea de resurse financiare,
schimbări frecvente de management, demararea cu întârziere a programelor finanțate
extern de care depinde realizarea unor obiective, întârzierea finanțării cu fonduri europene,
slaba pregătire de specialitate și faptul că procesul de implementare a SDSJ nu a fost
suficient popularizat, publicitate slabă.
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12. Care considerați că sunt principalele tipuri de riscuri în perioada
2019-2020 privind activitatea:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
COMS

Grup tehnic de lucru

Grupuri de lucru

1.

Instabilitatea cadrului legislativ dedicat

2.

Instabilitatea guvernamentală

3.

Supra reglementare/proceduri necorelate

4.

Managementul strategic deficitar

5.

Resurse umane alocate deficitar

6.

Managementul relațiilor inter-instituționale

7.

Managementul documentelor COMS

8.

Financiar – resurse insuficiente

9.

Instrumente IT necorelate/inexistente

Compartiment cu
responsabilități în
implementare/
monitorizare/ evaluare
SDSJ din cadrul instituției

10.Altele (vă rugăm specificați) .....

Alte riscuri observate de către respondenți sunt insuficienta reglementare a cadrului
de funcționare (ROF COMS/GTL, proceduri) și comunicarea deficitară.
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13. Propuneți cel puțin trei măsuri
implementare/monitorizare SDSJ 2015-2020.

de

îmbunătățire

a

procesului

de

Nouă dintre respondenți nu au avut nici o propunere, iar ceilalți 26 au avut câteva
sugestii convergente. În ceea ce privește alocarea de resurse a fost sugerată adecvarea
resurselor umane prin corelarea cu resursele existente, instruirea personalului sau alocarea
resurselor necesare într-un mod clar și eficient, având în vedere și asigurarea stabilității
personalului implicat. Asigurarea de resurse financiare corespunzătoare într-un timp cât
mai scurt. În unele cazuri există contracte agreate pentru care însă fondurile cu finanțare
externă întârzie datorită procedurilor laborioase.
O altă sugestie a fost o implicare mai organizată a responsabililor per măsură și unde
este cazul pentru a îmbunătăți cooperarea interinstituțională, desemnarea factorilor de
decizie pentru măsurile care nu au ownership clar identificat. Această structură ar facilita
și crearea unui mecanism/platforme de implementare/monitorizare cu responsabilități
clare la nivel de COMS, GTL, respectiv compartimente ale tuturor instituțiilor implicate.
Privitor la structura SDSJ ar fi apreciată de către respondenți formularea mai clară a
măsurilor, detalierea mai amănunțită a activităților și simplificarea formularisticii utilizate.
Una din sugestii a fost identificarea politicilor complementare SDSJ implementate deja de
fiecare instituție și corelarea lor cu PASDSJ. Iar pentru PASDSJ este considerată necesară
o actualizare care să cuprindă reprioritizarea măsurilor strategice, corelarea indicatorilor
cu noile realități (în special financiare) și stabilirea unor indicatori mai realiști.
Procesul de monitorizare poate fi îmbunătățit în opinia unor respondenți printr-o
metodologie eficientă, un calendar de reuniuni ale organismelor de monitorizare care să
cuprindă întâlniri regulate ale grupurilor de lucru pentru monitorizarea stadiului îndeplinirii
obiectivelor, întâlniri periodice (trimestriale) între persoanele responsabile de monitorizarea
SDSJ de la nivelul tuturor instituțiilor din sistemul judiciar și întâlniri de monitorizare
generală anuală/bianuale. Unul din respondenți a sugerat utilizarea unei aplicații IT dedicate
monitorizării. Iar un altul a propus monitorizare la nivelul guvernului ținând seama că
îndeplinirea unor obiective depinde și de alte ministere.
Mai mulți respondenți au considerat că elaborarea de proceduri pentru facilitarea
activității la nivelul COMS și la nivelul grupurilor de lucru și tehnice sau procedurarea
activității în general, vor eficientiza îndeplinirea obiectivelor. În acest sens a fost propusă și
standardizarea procedurilor pentru activitățile specifice.
Câteva măsuri de îmbunătățire propuse au avut ca țintă COMS. Respondenții au
sugerat o mai largă consultare la elaborarea strategiilor, o mai bună informare cu privire la
deciziile luate la nivelul COMS, instituționalizarea COMS pe cale legislativă astfel încât să se
asigure stabilitatea și operabilitatea și chiar COMS să devină organism colegial de conducere
a sistemului judiciar.
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S-au propus de asemenea măsuri pentru înființarea de grupuri de lucru specializate
(de exemplu: IT, grupuri de lucru pentru modificarea OG 75/2000), măsuri pentru sporirea
implicării active la grupurile de lucru și crearea unui mecanism de împuternicire a
reprezentanților în grupurile de lucru.
Respondenții chestionarului au propus printre altele și elaborarea unei strategii de
informatizare și informatizarea procesului de implementare, accelerarea măsurilor
legislative propuse și publicitatea documentului.
14. Alte comentarii/recomandări privind implementarea/monitorizarea SDSJ 2015-2020.
Pe când 27 dintre respondenți nu au avut comentarii/recomandări privind
implementarea/monitorizarea SDSJ 2015-2020, ceilalți opt au avut următoarele propuneri:
► coordonarea mai bună a atribuțiilor și responsabililor instituțiilor din sistemul

judiciar mai ales în cazul măsurilor cu responsabili multipli unde pot fi numite
instituții coordonatoare/inițiatoare;
► îmbunătățirea comunicării instituționale printr-un dialog deschis și constructiv;
► garantarea de către MFP, Guvern și Parlament a unui buget minimal anual, pentru

implementarea SDSJ, prin Strategia fiscal-bugetară;
► alocarea de resurse financiare și umane adecvate;
► adoptarea modificărilor legislative asumate și asigurarea unui cadru legislativ stabil
►

►
►

►
►
►
►

și coerent;
elaborarea și implementarea unei metodologii de lucru clare cu proceduri simple de
raportare care să asigure ritmicitatea optimă și monitorizarea cu strictețe a
implementării de către toate instituțiile responsabile;
mai bună asumare la nivel înalt, conștientizare și corelarea între documentele
strategice ale sistemului;
responsabilizare la nivel top management și asigurarea sustenabilității livrabilelor din
planul de acțiuni prin integrarea măsurilor din PASDSJ în planurile de
activitate/management ale instituțiilor;
constituirea unor grupuri de lucru pe domeniile comune;
organizarea de întâlniri periodice în cadrul COMS și în cadrul grupurilor;
organizarea de întâlniri focusate pe tipuri de indicatori (de ex. formare);
pentru o mai bună asumare a indicatorilor stabilirea lor împreună cu instituțiile
responsabile (în cazul măsurilor cu mai multe instituții responsabile îndeplinirea
termenului fiind asumat de către instituția coordonatoare/inițiatoare) și stabilirea
țintelor intermediare de atins, acolo unde este cazul;

► mai bună asumare la nivel politic.
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8. Anexa 2: Analiza machetei de monitorizare
Informațiile din această anexă sunt expuse conform noului Plan de Acțiune aprobat
prin HG nr. 146 din 19 martie 2019 care modifică Planul de acțiune pentru implementarea
Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 anexat la HG nr. 282 din 2016 și
transmis în etapa de colectare a datelor.
Noul Plan de Acțiune abrogă măsurile B 3.12, B 3.24, D 1.4, E 4.4 și adaugă măsurile
B 3.23, B 3.43, B 5.10. În cea mai mare măsură a fost extins termenul de realizare al măsurilor
(app. 45%) și au fost aduse modificări listei de responsabili (app. 12%). Alte modificări minore
au fost aduse estimării bugetare în ceea ce privește sursa fondurilor/suma și indicatorilor de
realizare unde în unele cazuri au fost elaborați introducându-se și ținte intermediare
(app.8%) sau înlocuiți în întregime cu alți indicatori.

►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU PUBLIC
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune A
8%

16%

76%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate
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Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune A
COAGRM
UNEJ
Ministerul Culturii și Identității Naționale
DIICOT
DNA
SNG
INM
IJ
DNP
INC
MAI
Instanțe
Curți de apel/tribunale
Parchete de pe lângă curți de apel/tribunale
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ

Măsuri realizate în totalitate

►

0
5
10
15
Măsuri în curs de realizare

20

25
30
35
Măsuri nedemarate

DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune B
4%

13%

83%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate
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Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune B
MDRAP
MFP/ANAF
Penitenciar Ploiești
INEC
DIICOT
ANC
SNG

INM
IJ

DNP
ANABI
MAI
Instanțele judecătorești MFP/ANAF
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0
Măsuri realizate în totalitate

10

20
30
40
Măsuri în curs de realizare

50
60
70
Măsuri nedemarate
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►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune C
9%

18%

73%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune C
SNG
INM
IJ
Instanțele judecătorești
Parchete de pe lângă curți de apel/tribunale
ICCJ
MP
CSM
MJ
0
Măsuri realizate în totalitate

2
4
Măsuri în curs de realizare

6

8
10
Măsuri nedemarate
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►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE
JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE)
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune D

25%

75%

Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune D
4

3

2

1

0
MJ

CSM

ICCJ

Curți de apel

Măsuri realizate în totalitate

IRIJ

UNBR

UNNPR

Măsuri în curs de realizare
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►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune E
8%

92%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune E
UNEJ
UNNPR
UNBR
Instanțe
MP
Profesii juridice organizate în mod autonom
INM
SNG
IJ
Curți de apel
ICCJ
CSM
MJ
0
Măsuri realizate în totalitate

2

4

6

8

10

12

Măsuri în curs de realizare
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►

DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
Gradul de realizare al măsurilor din direcția de acțiune F

20%
30%

50%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Responsabilii de implementare a măsurilor din direcția de acțiune F
Instanțe UNBR
Instanțe/Parchete
UNBR
MP
INM
CSM
MJ
0
1
2
Măsuri realizate în totalitate

3

4
5
6
Măsuri în curs de realizare

7

8
9
Măsuri nedemarate

10
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►

ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR AFERENTE CELOR ȘASE DIRECȚII DE ACȚIUNE
Gradul de realizare al măsurilor din PASDSJ actualizat
7%

16%

77%
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare

Măsuri nedemarate

Număr de măsuri realizate în totalitate per instituție responsabilă
UNNPR
UNBR
IRIJ
COAGRM
DIICOT
IJ
DNP
Instanțe
Curți de apel/tribunale
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0
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Numărul de măsuri per instituție responsabilă
Instanțe UNBR
Profesii juridice organizate în mod autonom
UNNPR
UNBR
IRIJ
Instanțele judecătorești
MDRAP
MFP/ANAF
Penitenciar Ploiești
INEC
ANC
DNP
ANABI
Instanțele judecătorești MFP/ANAF
COAGRM
UNEJ
Ministerul Culturii și Identității Naționale
DIICOT
DNA
SNG
INM
IJ
DNP
INC
MAI
Instanțe
Curți de apel/tribunale
Parchete de pe lângă curți de apel/tribunale
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0

10
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80
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Numărul de măsuri în curs de realizare per instituție responsabilă
Instanțe UNBR
Profesii juridice organizate în mod autonom
UNNPR
UNBR
Instanțele judecătorești
MDRAP
MFP/ANAF
Penitenciar Ploiești
INEC
ANC
DNP
ANABI
Instanțele judecătorești MFP/ANAF
COAGRM
UNEJ
Ministerul Culturii și Identității Naționale
DIICOT
SNG
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IJ
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MAI
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Număr de măsuri nedemarate per instituție responsabilă
UNBR
DIICOT
DNA
SNG
INM
IJ
DNP
INC
ONRC
ANP
ICCJ
MP
CSM
MJ
0

2

4

Ministerul Justiției

6

8

10

12

Consiliul Superior al Magistraturii

20%

21%

8%

13%
67%

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate

71%

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate
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Înalta Curte de Casație și Justiție

Administrația Națională a Penitenciarelor

27%
33%
46%
61%
6%

27%

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate

Institutul Național al Magistraturii

Ministerul Public

9%

13%

22%
65%
91%

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate

Măsuri în curs de realizare
Măsuri nedemarate
Măsuri realizate în totalitate
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►

ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR
Procentul de realizare al indicatorilor
9%

15%

76%
Indicatori realizați

Indicatori în curs de realizare

Indicatori nedemarați
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