NOTĂ PENTRU PRESĂ
Consolidarea eficienței sistemului judiciar în Republica Moldova

Cine va benficia?

Scopurile proiectului

► Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și
alte autorități judiciare;
► Instanțele pilot selectate în cooperare cu
CSM;
► Judecătorii și personalul judecătoresc din
toată țara care urmează cursuri de instruire
pe tematici legate de eficiență și calitate a
justiției;
► Cetățeni/utilizatori ai instanțelor care vor
beneficia de servicii judiciare avansate.

► A spori capacitatea CSM și a altor autorități
judiciare de evaluare a eficienței și calității
sistemului judecătoresc și a lua măsuri de
răspuns adecvate;
► A spori eficiența și calitatea serviciilor
judecătorești în instanțele pilot;
► A elabora și a promova un plan de acțiuni pentru
sporirea eficienței și calității serviciilor
judecătorești în toate instanțele naționale.

Cum va lucra proiectul?

Activitățile proiectului

► Prin aplicarea metodologiei și
instrumentelor practice elaborate de către
Comisia Europeană pentru Eficiența
Justiției (CEPEJ) în baza experienței
sistemelor judiciare europene;
► Schimburi de cele mai bune practici și
cooperare continuă între Experții CEPEJ și
instanțele pilot în vederea implementării
programelor de îndrumare a instanțelor și
activități de îmbunătățire a funcționării
instanțelor și a satisfacției utilizatorilor;
► Introducerea în programele de instruire a
judecătorilor și a personalului instanțelor a
tematicilor referitoare la eficiența și
calitatea justiției.

Cât va costa?

► Ateliere de lucru pentru îmbunătățirea eficienței
și calității justiției în Republica Moldova;
► Suport pentru implementarea instrumentelor
CEPEJ prin îmbunătățirea statisticii judiciare,
sporirea transparenței și a comunicării etc.;
► Implementarea sondajelor de satisfacție a
utilizatorilor instanțelor judecătorești (cetățeni
de rând dar și profesioniști cum ar fi avocații);
► Traducerea și diseminarea documentelor
CEPEJ;
► Instruirea judecătorilor și personalului
instanțelor în privința tuturor instrumentelor
CEPEJ pertinente (elaborarea materialelor
didactice, formarea formatorilor și petrecerea
seminarelor cascadă etc).

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de
€900 000.

► Proiectul va dura din 1 ianuarie 2015 până în 31
decembrie 2016
► Lansarea oficială a avut loc la 1 iunie 2015

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Cine e responsabil pentru proiect?

Pentru informație mai amplă

Proiectul este implementat de către Consiliul
Europei, Departamentul Justiție și Cooperare
Juridică, Diviziunea Independență și Eficiență
a Justiției, care activează, de asemenea, și în
calitate de Secretariat al CEPEJ.

► Leonid Antohi, Coordonator de Proiect,
leonid.antohi@coe.int

Oficiul Consiliului Europei în Republica
Moldova este activ implicat și susține procesul
de implementare.

În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit să implementeze activități-țintă de
cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus – țările
Parteneriatului Estic ale UE – în conformitate cu un ”Cadru de Cooperare Programatic” (PCF).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt țări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele naționale în scopul de
a se apropia standardelor europene în domeniul drepturilor omului, democrației și supremației legii.
Bugetul total al PCF pentru 2015-2017 este de €33.8 million.

http://eap-pcf-eu.coe.int

