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Anexă la Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.1-83/2022 din 26.04.2022 

 

PLAN INSTITUȚIONAL 

de acțiuni al Consiliului Superior al Procurorilor în vederea executării Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 

 

Nr Acțiunea din Plan Acțiunile/subacțiunile 

instituționale 

Indicatori de rezultat Termen de 

realizare 

Responsabili 

instituționali 

Direcția strategică I. INDEPENDENȚA, RESPONSABILITATEA ȘI INTEGRITATEA ACTORILOR DIN SECTORUL JUSTIȚIEI 

Obiectivul 1.1. Consolidarea independenței sistemului judecătoresc și a sistemului Procuraturii  

Obiectivul specific 1.1.3. Sporirea independenței sistemului Procuraturii și fortificarea capacităților Consiliului Superior al Procurorilor

  

1. a)Analiza oportunității 

atribuirii procurorilor a 

statutului de magistrat 

1.Efectuarea unui studiu comparativ 

privind practica internațională de 

atribuire procurorilor a statutului de 

magistrat 

 

2.Efectuarea unui sondaj între 

procurori cu privire la oportunitatea 

atribuirii procurorilor a statutului de 

magistrat 

 

3.Organizarea consultărilor 

publice/mese rotunde cu societatea 

civilă și alți reprezentanți privind 

oportunitatea atribuirii procurorilor a 

statutului de magistrat 

1.Studiu realizat și 

publicat 

 

 

2.Sondaj efectuat 

 

 

3.Numarul de consultări /  

mese rotunde organizate 

4.Recomandări / opinii 

formulate 

Trimestrul I 

2023 

 

 

 

Trimestrul 

II 2023 

 

 

 

Trimestrul 

II,III,IV 2023 

Aparatul CSP / 

ONG 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

2. b)Modificarea cadrului 

legal privind activitatea 

Consiliului Superior al 

1. Participarea la ședințele de lucru 

comune cu reprezentanții instituțiilor 

responsabile 

1.Numărul ședințelor de 

lucru participate 

 

Trimestrul 

III, IV 2022 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 
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Procurorilor în partea ce 

ține de: 

– componența Consiliului 

Superior al Procurorilor; 

– durata mandatului 

(uniformizarea cu durata 

mandatului Consiliului 

Superior al Magistraturii); 

– reducerea termenului 

mandatului președintelui 

Consiliului Superior al 

Procurorilor în vederea 

excluderii suprapunerii cu 

durata mandatului în 

calitate de membru al 

Consiliului Superior al 

Procurorilor; 

– echilibrarea nivelului de 

salarizare a membrilor din 

rândul procurorilor etc. 

 

2.Formularea propunerilor / opiniilor 

pe dimensiunea vizată 

 

3. Ajustarea cadrului normativ 

instituțional la noile prevederi 

legislative 

 

2.Propuneri / opinii  

formulate și înaintate MJ 

 

3.Cadrul normativ 

instituțional ajustat 

 

 

 

Trimestrul 

IV 2022 

 

Trimestrul III 

2023 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

3. c) Delimitarea clară a 

atribuţiilor Consiliului 

Superior al Procurorilor de 

reprezentare a corpului de 

procurori şi de garant al 

independenţei acestora, 

inclusiv ce țin de cariera 

procurorilor, de atribuţiile 

care revin Procuraturii 

Generale (procesuale, de 

administrare, de formulare 

şi implementare a 

1. Efectuarea unui studiu privind 

atribuțiile legale ale CSP 

 

 

2.Organizarea consultărilor/ 

întrunirilor cu factorii de decizie ai 

Procuraturii Generale referitor la 

evidența / gestionarea carierei 

procurorilor 

 

 

 

1.Studiu privind 

atribuțiile legale ale CSP 

efectuat 

 

2. Consultări / întruniri cu 

factorii de decizie ai PG 

organizate 

Trimestrul 

III 2022 

 

 

Trimestrul 

III 2022 

Membrii CSP 

 

 

 

Membrii CSP 
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politicilor penale ale 

statului) 

4. d)Instituirea mecanismului 

de contestare a hotărârilor 

Consiliului Superior al 

Procurorilor la Curtea 

Supremă de Justiție, cu 

excluderea dublului grad 

de jurisdicție 

Avizarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ elaborat de 

Ministerul justiției 

Aviz / Opinie formulată 

și remisă Ministerului 

justiției 

Trimestrul 

III 2022 - 

Trimestrul 

I 2023 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

Obiectivul specific 1.1.4. Perfecționarea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor și procurorilor  

5. a)Instituirea unui 

mecanism de declarare și 

verificare a averii și 

integrității candidaților la 

etapa admiterii la Institutul 

Național al Justiției, a 

numirii în funcția de 

judecător și procuror și a 

promovării/ transferării în 

funcție 

1. Organizarea ședințelor de lucru cu 

Consiliul Institutului Național al 

Justiției pe dimensiunea vizată 

 

2. Modificarea cadrului normativ 

instituțional privind verificarea 

integrității candidaților la etapa 

numirii în funcția de procuror și a 

promovării / transferării în funcție 

1.Numărul ședințelor de 

lucru organizate 

 

2.Cadrul normativ 

instituțional modificat 

Trimestrul 

II 2022 

 

 

Trimestrul 

I 2022 

 

Membrii CSP 

 

 

 

Membrii CSP 

6. b)Modificarea cadrului 

legal în vederea instituirii 

unui sistem uniform de 

accedere în funcția de 

judecător și procuror în 

baza vechimii în muncă 

1.Revizuirea listelor specialităților 

juridice ce permit accederea în 

funcția de judecător și procuror în 

baza vechimii în muncă 

 

 

 

2.Organizarea întrunirilor cu CSM 

privind uniformizarea mecanismului 

de accedere în funcția de judecător și 

procuror în baza vechimii în muncă 

1.Listele specialităților 

juridice ce permit 

accederea în funcția de 

judecător și procuror în 

baza vechimii în muncă 

revizuite  

 

2.Numărul întrunirilor 

organizate  

Trimestrul 

II, III 

2022 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, III 

2022 

Membrii CSP 

 

 

 

 

 

 

Membrii CSP 
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7. f) Modificarea cadrului 

legal în vederea 

consolidării colegiilor de 

selecție și evaluare a 

performanțelor 

procurorilor 

1. Organizarea consultărilor cu 

membrii CSCP și CEPP și asociațiile 

profesionale de procurori 

 

2.Formularea propunerilor / opiniilor 

cu privire la  modificarea cadrului 

legal în vederea consolidării 

colegiilor de selecție și evaluare a 

performanțelor procurorilor 

1.Numărul consultărilor/  

ședințelor organizate 

 

 

2.Propuneri / opinii 

formulate și remise 

Ministerului justiției 

 

Trimestrul 

II 2022 

 

 

Trimestrul 

II, III 2022 

Membrii CSP 

 

 

 

Membrii CSP 

 

8. g) Modificarea  actelor 

normative interne ale 

Consiliului Superior al 

Procurorilor în vederea 

îmbunătățirii procedurii și 

criteriilor de selecție, 

evaluare  și promovare a 

procurorilor pe bază de 

merit și în mod transparent 

Modificarea actelor normative 

interne ale CSP în vederea 

îmbunătățirii procedurii și criteriilor 

de selecție, evaluare și promovare a 

procurorilor pe bază de merit și în 

mod transparent 

1.Acte normative 

instituționale modificate. 

 

2. Proceduri de selecție și 

evaluare desfășurate 

conform noilor reguli și 

criterii, aprobate 

Trimestrul 

IV 

2022Trimestrul 

II 2023 

Membrii CSP 

9. h) Evaluarea independentă 

a implementării noilor 

proceduri și criterii de 

selecție și evaluare a 

procurorilor 

1.Cooptarea partenerilor de 

dezvoltare pentru acordarea 

suportului în realizarea evaluării 

independente 

 

2.Realizarea evaluării independente a 

implementării noilor proceduri și 

criterii de selecție și evaluare a 

procurorilor 

1.Parteneri de dezvoltare 

cooptați 

 

 

 

2.Raport de monitorizare 

realizat și publicat 

Trimestrul 

I 2024 

 

 

 

Trimestrul 

III, IV 2024 

 

Membrii CSP 

 

 

 

 

Membrii CSP 

Obiectivul 1.2. Consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției  

Obiectivul specific 1.2.2. Asigurarea unui corp de judecători și procurori integri și profesioniști  

10. b)Implementarea 

mecanismului de evaluare 

Evaluarea necesității modificării 

cadrului normativ instituțional 

Recomandări de 

modificare elaborate 

Trimestrul 

IV 2022 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 
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extraordinară  (externă) a 

judecătorilor și 

procurorilor 

Obiectivul specific 1.2.3. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc și ale sistemului Procuraturii în gestionarea problemelor de 

integritate și a conflictelor de interese 

11. a)Eficientizarea 

mecanismelor de raportare 

a comunicărilor ex parte 

ale judecătorilor și 

procurorilor 

1.Evaluarea necesității modificării 

cadrului normativ instituțional 

 

2.Modificarea cadrului normativ 

instituțional 

 

3.Evaluarea anuală a mecanismului 

de raportare a comunicărilor ex parte 

ale procurorilor 

1.Recomandări de 

modificare formulate 

 

2.Cadru normativ 

instituțional modificat 

 

3.Raport anual elaborat 

Trimestrul 

I, II 2023 

 

Trimestrul 

III, IV, 2023 

 

Trimestrul 

I 2025 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

12. b)Elaborarea opiniilor/ 

recomandărilor pe domenii 

specifice de către Comisia 

de etică și conduită 

profesională a 

judecătorilor și Colegiul de 

disciplină și etică a 

procurorilor 

1.Organizarea instruirilor pentru 

membrii CDE 

 

2.Elaborarea ș diseminarea opiniilor 

/ recomandărilor individuale privind 

etica și conduita profesională a 

procurorilor 

1.Numărul instruirilor 

organizate 

 

2. Numărul opiniilor / 

recomandărilor 

individuale privind etica 

și conduita profesională a 

procurorilor elaborate și 

diseminate 

Trimestrul  

I, II, III, IV 

2022 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

Membrii CSP 

 

 

Membrii CDE 

Aparatul CSP 

1.2.4. Îmbunătățirea mecanismului de răspundere disciplinară a judecătorilor și a procurorilor  

13. d) Excluderea Inspecției 

procurorilor din 

subordinea Procuraturii 

1. Organizarea consultărilor cu 

factorii de deciziei ai Procuraturii 

Generale și corpul de procurori 

1. Numărul consultărilor 

organizate 

 

Trimestrul 

II 2022 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 
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Generale prin atribuirea 

statutului de organ 

specializat autonom al 

Consiliului Superior al 

Procurorilor 

referitor la statutul inspectorilor din 

cadrul Inspecției procurorilor 

 

2.Formularea opiniei / avizului 

privind locul și rolul Inspecției 

procurorilor 

 

3.Modificarea cadrului normativ 

instituțional 

 

 

 

2. Opinie/aviz formulat 

 

 

 

3.Cadru normativ 

instituțional aprobat 

 

 

 

Trimestrul 

III 2022 

 

 

Trimestrul 

IV 2022 

 

 

 

Membrii CSP 

 

 

 

Membrii CSP 

Aparatul CSP 

Obiectivul 1.3. Sporirea gradului de transparență și a încrederii în justiție  

Obiectivul specific 1.3.1. Dezvoltarea mecanismelor/ programelor de informare şi educare a persoanelor cu privire la accesul la justiţie 

şi competenţa autorităților din sectorul justiției 

14. d) Publicarea pe pagina 

web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor a 

tuturor hotărârilor adoptate 

de organele din 

componența acestuia 

1.Desemnarea unui persoane din 

cadrul Aparatului CSP responsabile 

de anonimizarea și publicarea 

hotărârilor adoptate de organele din 

componența CSP 

 

2.Identificarea modulului 

automatizat de anonimizare a 

hotărârilor  

 

 

1.Persoană responsabilă 

desemnată 

 

 

 

 

2.Modul automatizat de 

anonimizare identificat  

 

3.Pilotarea modulului 

automatizat de 

anonimizare 

  

Trimestrul 

II 2022 

 

 

 

 

Trimestrul 

III, IV 2024 

 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

Aparatul CSP 

Membrii CSP 

Obiectivul specific 1.3.2.Implementarea mecanismului de efectuare periodică a sondajelor în cadrul sistemului justiției 

15. a)Elaborarea unei 

metodologii unice pe țară 

de efectuare periodică a 

Participarea în grup de lucru Numărul de ședințe ale 

grupului de lucru 

 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Membrii CSP 
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sondajelor în sectorul 

justiției 

 

16. b) Efectuarea periodică (o 

dată la 3 ani) a sondajelor 

în cadrul sistemului 

judecătoresc și cel al 

Procuraturii, în rândul 

reprezentanților profesiilor 

conexe sistemului justiției 

și al justițiabililor   

1.Sensibilizarea corpului de 

procurori în vederea participării la 

sondaj 

 

 

2. Diseminarea chestionarelor pentru 

realizarea sondajelor în rândul 

procurorilor3.Publicarea rezultatelor 

sondajelor sintetizate pe pagina web 

oficială a CSP 

 

1. Circulară / scrisoare de 

sensibilizare transmisă 

procuraturilor teritoriale 

și specializate 

 

2. Chestionare diseminate 

procuraturilor teritoriale 

și specializate 

3. Rezultatele sondajelor 

sintetizate publicate pe 

pagina web oficială a 

CSP 

Trimestrul 

III 2024 

 

 

 

Trimestrul 

IV 2024 

 

Trimestrul 

II 2025 

Aparatul CSP 

 

 

 

 

Aparatul CSP 

 

 

Aparatul CSP 

 

17. c)Analiza rezultatelor 

sondajelor cu identificarea 

soluțiilor de remediere a 

deficiențelor atestate 

1.Participarea la analiza rezultatelor 

sondajelor  

 

2.Soluții de remediere a deficiențelor 

atestate 

1.Analiza sondajelor 

efectuată 

 

2.Recomandări / soluții 

formulate privind 

remedierea deficiențelor 

atestate 

Trimestrul 

III 2025 

 

Trimestrul 

IV 2025 

Membrii CSP 

 

 

Membrii CSP 

 Direcția strategică II.  ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI CALITATEA ACTULUI DE JUSTIȚIE  

Obiectivul 2.3. Consolidarea instruirii și formării juridice  

Obiectivul specific 2.3.1. Consolidarea și dezvoltarea sistemului de formare profesională a judecătorilor și a procurorilor 

18. a) Modificarea cadrului 

normativ în scopul sporirii 

calității formării inițiale și 

continue a beneficiarilor 

Institutului Național al 

Justiției 

1.Desemnarea reprezentantului în 

grupul de lucru instituit 

2.Participarea la ședințele grupului 

de lucru 

 

 

1.Reprezentant desemnat 

în grupul de lucru instituit 

 

2.Numărul ședințelor 

grupului de lucru  

 

Trimestrul 

II 

2022Trimestrul 

II, III 2022 

 

Membrii CSP 

 

Membrii CSP 
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19. b) Asigurarea instruirii de 

către Institutul Național al 

Justiției a grupurilor mixte 

de judecători, procurori și 

alți profesioniști, pe 

domenii de interes comun, 

în scopul uniformizării 

practicilor 

Promovarea instruirii grupurilor 

mixte de judecători, procurori și alți 

profesioniști, pe domenii de interes 

comun, în scopul uniformizării 

practicilor 

Opinie formulată și 

remisă  Institutului 

Național al Justiției 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2022 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

Membrii CSP 

Obiectivul specific 2.3.2. Formarea și dezvoltarea abilităților nonjudiciare pentru judecători, procurori și personalul auxiliar 

20. c)Instruirea personalului 

Procuraturii în domeniul 

utilizării Sistemului 

informațional automatizat 

„Urmărire penală: e-

Dosar” și a softului analitic 

la efectuarea urmăririlor 

penale pe cauze complexe 

Evaluarea domeniilor de intervenție 

a CSP 

Concluzii formulate 

privind domeniile de 

intervenție a CSP 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2022 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

Membrii CSP 

21. d) Dezvoltarea abilităților 

de comunicare și de 

gestionare a 

managementului 

conflictelor cu justițiabilii 

de către personalul 

Formularea opiniilor privind 

introducerea tematicii de instruire 

privind comunicarea și gestionarea 

managementului conflictelor cu 

justițiabilii 

Opinii formulate Trimestrul 

I, II, III, IV 

2022 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Membrii CSP 
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instanțelor judecătorești și 

al procuraturilor 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

22. e) Dezvoltarea abilităților 

judecătorilor, ale 

procurorilor, ale 

personalului auxiliar, în 

special ale persoanelor 

care dețin poziții de 

conducere, în domeniul 

managementului 

instanțelor/ procuraturilor 

și al leadershipului 

Formularea opiniilor privind 

introducerea tematicii de instruire 

pentru persoanele care dețin poziții 

de conducere privind managementul 

procuraturilor și al leadershipului 

Opinii formulate Trimestrul 

I, II, III, IV 

2022 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2023 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2024 

Trimestrul 

I, II, III, IV 

2025 

Membrii CSP 

 

Direcția strategică III.  ADMINISTRAREA EFICIENTĂ ȘI MODERNĂ A SECTORULUI JUSTIȚIEI 

Obiectivul 3.1. Continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc și a sistemului Procuraturii  

Obiectivul specific 3.1.2. Reorganizarea sistemului Procuraturii   

23. a) Efectuarea studiului 

privind amplasarea 

procuraturilor în scopul 

consolidării capacităţilor 

instituţionale și al utilizării 

eficiente a resurselor 

disponibile și analiza 

oportunității optimizării 

subdiviziunilor ofițerilor 

de urmărire penală din 

1.Analiza evaluărilor asupra 

eficienței optimizării hărții 

judecătorești 

 

 

2.Identificarea și consultarea 

necesităților de optimizare a hărții 

amplasării procuraturilor 

1.Concluzii formulate 

asupra eficienței 

optimizării hărții 

judecătorești 

 

2.Recomandări formulate 

privind necesitățile de 

optimizare a hărții 

amplasării procuraturilor 

 

Trimestrul 

III 2022 

 

 

 

Trimestrul 

IV 2022 

Membrii CSP 

 

 

 

 

Membrii CSP 
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cadrul inspectoratelor de 

poliție potrivit hărții 

amplasării procuraturilor și 

instanțelor judecătorești 

24. b) Adoptarea cadrului 

normativ cu privire la 

optimizarea hărții 

procuraturilor 

Participarea la elaborarea cadrului 

normativ cu privire la optimizarea 

hărții procuraturilor 

Propuneri / avize 

formulate  

Trimestrul 

II, III 2023 

 

Membrii CSP 

25. c)Desfășurarea 

procedurilor prealabile 

inițierii reamplasării/ 

construcției/ renovării 

clădirilor procuraturilor 

 

Formularea opiniei în cadrul 

procedurii de avizare a bugetului 

Procuraturii  

Opinie formulată și 

remisă PG 

2024-2025 Membrii CSP 

 

Obiectivul 3.2. Consolidarea capacităților administrative și manageriale în sectorul justiției   

3.2.3. Sporirea capacităților de personal în cadrul instanțelor judecătorești  

26. b) Analiza și revizuirea 

volumului de lucru pentru 

judecătorii și procurorii 

care sunt desemnați în 

calitate de membri în 

colegiile din cadrul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și al 

Consiliului Superior al 

Procurorilor 

Examinarea modalității de 

intervenire a CSP în mecanismul de 

repartizare a volumului de lucru 

pentru procurori membri ai colegiilor 

din cadrul CSP 

1.Hotărâre adoptată 

 

 

2.Recomandări formulate 

Trimestrul 

III 2022 

 

Trimestrul 

III 2022 

Membrii CSP 

 

 

Membrii CSP 

3.2.6. Creșterea eficienței managementului instituțional în cadrul procuraturilor 

27. a)Elaborarea standardelor 

de eficiență a activității 

procuraturilor 

Avizarea standardelor de eficiență a 

activității procuraturilor elaborate de 

PG 

Aviz / opinie formulată Trimestrul 

II, III 2023 

Membrii CSP 
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28. b)Implementarea 

standardelor de eficiență în 

cadrul sistemului 

Procuraturii 

Monitorizarea eficienței activității 

Procuraturii prin prisma standardelor 

de eficiență aprobate 

Opinie / recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I-II 2024 

 

Trimestrul 

I, II 2025 

Membrii CSP 

 


