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I n t r o d u c e r e

Textele  cuprinse  în  volumul  de  faţă  reprezintă  preocupările  unor  state  din 
Europa  în  domeniul   evaluării  calităţii   în  justiţie   dar  şi   rezultatele  activităţii 
desfăşurate de Grupul de lucru „Managementul calităţii”  din cadrul Reţelei Europene 
a Consiliilor Judiciare.

Constituirea Grupului de lucru privind Managementul calităţii a fost o iniţiativă 
a  Reţelei   Europene  a  Consiliilor  Judiciare.  Aceasta  organizaţie  a  anticipat  că 
documentele grupului de lucru vor deveni un mijloc eficient de comunicare  pentru 
schimbul  de  experienţă,  de  idei  şi  informaţii  între  statele  Comunităţii  Europene, 
asupra mijloacelor de îmbunătăţire a calităţii  în activitatea instanţelor.  

Participând la  lucrările  acestui  grup  am  înţeles  că,  în  domeniul  calităţii, 
căutarea de soluţii,  metode de lucru, trebuie să fie continuă pentru că, în principiu, 
cererea  socială  de  servicii  din  partea  instanţelor  de  judecată  este  şi  va  rămâne 
infinită.  Chiar  şi  instanţele  cu  puţini  judecători  sau  doar  cu  un  judecător  sunt 
organizaţii  complexe,  iar  complexitatea  sporeşte  la  nivelul  sistemelor  judiciare 
naţionale.

Este esenţial ca  instanţele sa ofere servicii societăţii de pe o poziţie  strict 
neutră; ele pot funcţiona adecvat doar dacă reuşesc să administreze  corespunzător 
toate riscurile legate de  dependenţa administrativă - pe de o parte, de protejarea 
poziţiei  de  imparţialitate a judecătorilor şi  a instanţei,  de relaţia judecătorilor şi  a 
instanţelor cu publicul,  de capacitatea  instanţei  de a trata  adecvat  cantitatea de 
dosare care îi sunt prezentate  spre rezolvare,  de  cunoştinţele de ordin juridic ale 
judecătorilor şi personalului instanţei - pe de alta parte.

Este nevoie de capacitaţi superioare de mediere între autorităţile şi puterile 
publice,  pentru  ca  o instanţa judecătorească şi  desigur,  un  întreg  sistem judiciar 
naţional,  să  fie  la  înălţimea  aşteptărilor  politice,  publice  si  ale  justiţiabililor,  de 
asigurare a eficientei, corectitudinii, transparenţei, disponibilităţii sociale a serviciilor 
în timp util, a responsabilităţii  şi, nu in ultimul rând, a obligaţiilor legale.

Judecătorii,  conducătorii  instanţelor  si   parchetelor,  Consiliul  Superior  al 
Magistraturii, Ministerul Justiţiei trebuie să se concentreze continuu asupra condiţiilor 
de funcţionare a  instanţelor în aşa fel  încât  să poată să răspundă cât mai  bine 
nevoilor societăţii.

Consider ca sistemul judiciar românesc, în prezent, are nevoie şi de o 
evaluare    din afară  cu privire la procedurile şi practicile din instanţe.

Numai  prin  folosirea  unor  repere  corecte  -  legate  de  aşteptările 
cetăţenilor  şi  ale  societăţii  -  putem  sa  ne  asumăm  obiective  concrete  de 
creştere a credibilităţii justiţiei.

Examinarea  cererilor,  sugestiilor  şi  observaţiilor  făcute   de   participanţii  la 
procesele din instanţe, apoi analizarea procedurilor, practicilor din instanţe de către 
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consultanţi  instruiţi,  cercetători  academici  poate  fi  foarte  utilă   pentru  întărirea 
capacităţii de administrare a instanţelor. 

Iniţiativa de a aduna lucrări elaborate de câteva state din Europa si de a le 
aşeza  într-un singur document alături de Raportul Grupului de lucru „Managementul  
calităţii”, din cadrul Reţelei  Europene a Consiliilor Judiciare, are rostul să servească 
drept  resursă  de  informaţii  şi  idei,  destinată  profesioniştilor  sistemului  judiciar, 
interesaţi să afle despre practicile noi şi novatoare  în obţinerea unei calităţi cât mai 
bune în administrarea şi managementul  instanţelor.

Această  culegere  de  texte  se  adresează  conducătorilor  de  instanţe, 
judecătorilor şi altor persoane  ale căror activităţi şi interese  profesionale  rezidă în 
aspectele practice  ale administrării competente a  instanţelor. 

Doresc să mulţumesc membrilor  Grupului  de lucru „Managementul  calităţii”  
din cadrul  Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare şi anume: doamnei  Marja van  
Kuijk (Coordonatul grupului de lucru, Olanda) ,doamnei  Christiane Flaes (Olanda);  
domnului Reinhard Hinger (Austria); domnilor Geert Vervaeke şi  Jean-Marie Siscot  
(Belgia);  domnilor  Klaus Rugaard  şi  Niels  Grubbe  (Danemarca);  domnului  Arpad 
Orosz (Ungaria); doamnelor Agnija Karlsone şi Anda Pleiksne (Letonia);  doamnei  
Ernesta Gruseckaite,  (Lituania); Sakkari Laukkanen (Finlanda), pentru faptul   că ne-
au pus la dispoziţie documente, informaţii  care au excedat prezentărilor făcute în  
cadrul activităţilor din Grupul de lucru Managementul calităţii. 

De  asemenea   mulţumesc  doamnei  Diana  Ungureanu,  director  adjunct  al  
Institutului  Naţional  al  Magistraturii  pentru  informaţiile  şi  materialele  puse  la  
dispoziţie,  domnului Marius Dumitru pentru sprijinul acordat  în domeniul informatic,  
apoi traducătorilor Monica Uzlau şi Anca Zaharia. 

Mulţumiri speciale adresez doamnei Diana Mincă, consilier DAERIP în cadrul  
Consiliului  Superior  al  Magistraturii,  membru  în  Grupul  de  lucru  ENCJ 
„Managementul calităţii”, alături de mine, pentru implicarea în acest proiect, grija şi  
preocuparea în amănunt, pentru realizarea acestei culegeri.

Alexandrina Rădulescu
Membru în Consiliul Superior al Magistraturii
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Raportul Grupului de 
lucru „Managementul 

Calităţii”

REŢEAUA EUROPEANĂ 
A CONSILIILOR 

JUDICIARE ( RECJ)



Raportul Grupului de lucru „Managementul Calităţii” - Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ)

1 . Raportul  Grupului  de  lucru  „Managementul 
Calităţii”  -  Reţeaua  Europeană  a  Consiliilor 
Judiciare (RECJ)

1.1  Introducere
Grupul de lucru „Managementul calităţii” a fost înfiinţat de Reţeaua Europeană 

a Consiliilor Judiciare (RECJ) în iunie 2007, împreună cu alte cinci grupuri de lucru. 
În  total,  9  consilii/administraţii  ale  instanţelor  au  participat  la  lucrările  grupului  de 
lucru: Austria, Belgia,  Danemarca, Finlanda, Ungaria,  Letonia,  Lituania, Olanda şi 
România1.  Grupul  de  lucru  a  fost  condus  de  Consiliul  Judiciar  din  Olanda.  Între 
octombrie 2007 şi mai 2008 grupul de lucru s-a întâlnit de patru ori, rezultatul fiind 
acest raport. Obiectivul grupului de lucru este: 

…schimbul de experienţă in ceea ce priveşte subiectului calităţii, unde 
calitate este definită în sens larg. Se acordă atenţie diferitelor activităţi  
de calitate în ţările participante şi rolului Consiliilor judiciare în acestea.  
În plus,  se ţine o evidenţă cu privire la ce activităţi  de calitate sunt  
întreprinse în fiecare ţară.  Acest lucru permite altor ţări  să vadă cu  
uşurinţă  unde  pot  găsi  informaţii  suplimentare,  facilitând  astfel  
învăţarea din activităţile de calitate ale fiecăruia2.
Calitatea sistemului  judiciar poate fi  definită în linii  mari,  incluzând subiecte 

precum sistemele de calitate şi  calitatea judiciară.  Capitolul  2 descrie perspectiva 
grupului de lucru asupra definirii calităţii.

Înainte de a ne exprima opinia cu privire la activităţile de calitate prezente în 
diferite ţări, raportul are ca scop de asemenea oferirea unei imagini cât mai exacte 
asupra  rolului  pe  care  îl  au  diferitele  consilii/administraţii  de  instanţe  în  zona 
managementului  calităţii.  Acest  lucru  este  realizat  în  Capitolul  3.  Nu mai  trebuie 
precizat că există diferenţe majore între abordările şi sarcinile Consiliilor referitor la 
managementul calităţii. 

Unele activităţi  de calitate sunt prezentate mai în detaliu în capitolul 4. Am 
încercat să grupăm diferitele activităţi de calitate într-o serie de categorii, o sarcină 
destul  de  dificilă,  luând  în  considerare  natura  diferită  a  activităţilor  de  calitate 
întâlnite. Activităţile au fost grupate în 12 categorii ce acoperă aspecte ale calităţii 
sistemului  judiciar.  În selectarea acestor activităţi,  s-au ales acelea care ar putea 
prezenta interes pentru ceilalţi, în timp ce altele oferă în acelaşi timp o părere cu 
privire la ceea ce este întreprins în respectivele ţări.

În capitolul final, se oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor ţări: care 
par  a  fi  elementele  comune şi  unde diferă abordările  asupra calităţii.  La sfârşitul 

1 Membrii grupului de lucru sunt: Marja van Kuijk (Coordonatul grupului de lucru, Olanda), Christiane Flaes (Olanda); Reinhard 
Hinger (Austria); Geert Vervaeke şi Jean-Marie Siscot (Belgia); Klaus Rugaard şi Niels Grubbe (Danemarca); Arpad Orosz 
(Ungaria); Agnija Karlsone şi Anda Pleiksne (Letonia); Ernesta Gruseckaite, Algis Norkunas, Raimondas Baksys (Lituania); 
Sakkari Laukkanen (Finlanda); Alexandrina Rădulescu şi Diana Mincă (România).
2 Declaraţia misiunii grupului de lucru asupra managementului calităţii. 
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raportului, a fost adăugată o listă cu participanţii împreună cu datele lor de contact 
pentru informaţii suplimentare. 

Un rezultat important al grupului de lucru este anexa ce include un registru cu 
activităţile de calitate ale ţărilor participante, fiecare activitate de calitate fiind însoţită 
de o scurtă  descriere.  Datele de contact ale experţilor  în aceste activităţi  au fost 
adăugate la sfârşitul registrului pentru informaţii suplimentare. Pe lângă a fi o listă 
cuprinzătoare, aceasta poate fi utilizată ca ghid, astfel încât persoanele interesante 
să  ştie  unde pot  găsi  informaţii  specifice  activităţilor  de  calitate.  În  acest  stadiu, 
registrul se limitează la activităţile de calitate în ţările care au participat la grupul de 
lucru. În viitorul apropiat, totuşi, grupul de lucru îşi propune de asemenea să includă 
contribuţiile altor membri şi observatori ai RECJ. Membrii grupului de lucru consideră 
că registrul trebuie să devină un document viu, care să fie actualizat periodic. Grupul 
de lucru speră ca acest registru să faciliteze învăţarea reciprocă în cadrul RECJ. 

Cei ce citesc acest raport şi registrul sunt mai presus de toate invitaţi să aibă 
de învăţat din acestea pentru propriul lor bine, să afle dacă experienţele celorlalţi pot 
fi de ajutor în dezvoltarea propriilor activităţi de calitate. 

1.2  Conceptul de calitate a sistemului judiciar
Acest capitol defineşte în primul rând conceptul de calitate, în general, apoi 

arată cum a evoluat gândirea asupra calităţii în justiţie şi explică în cele din urmă în 
câteva cuvinte cum trebuie abordată calitatea.

1.2.1 Ce este calitatea?

Calitatea este produsul sau serviciul ce satisface aşteptările utilizatorilor şi a 
altor  persoane  interesate.  Atunci  când  organizaţia  ce  furnizează  produsul  sau 
serviciul este un serviciu public, utilizatorii şi persoanele interesate sunt cetăţeni. Un 
cetăţean  poate  fi  utilizatorul  unui  anumit  serviciu  şi  fiecare  cetăţean  este,  spre 
exemplu plătitor de taxe, o persoană interesată de serviciile oferite.

O  deosebită  importanţă  în  ceea  ce  priveşte  calitatea  o  are  percepţia 
utilizatorului  cu  privire  la  produs  sau  serviciu.  Foarte  simplu,  calitatea  este 
experimentată  atunci  când  percepţia  asupra  serviciului  furnizat  corespunde  sau 
depăşeşte aşteptările. Trebuie să acceptăm că subiectivitatea joacă un rol important 
în  cadrul  acestei  percepţii.  Comunicarea  poate  fi  utilizată  pentru  a  încerca  să 
influenţăm această percepţie. 

Această evaluare a calităţii  nu priveşte doar calitatea produsului furnizat de 
organizaţie ci şi totalitatea aşteptărilor utilizatorilor.

Din aceste motive, consideraţiile asupra calităţii trebuie extinse asupra tuturor 
activităţilor ce contribuie la cea mai bună satisfacere a tuturor cerinţelor şi aşteptărilor 
utilizatorilor şi nu doar acelea ce privesc produsul de bază al serviciului oferit.

În plus, calitatea serviciului oferit utilizatorului este rezultatul lanţului de servicii 
de calitate produse continuu de membrii personalului şi de furnizorii organizaţiei.
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Abordarea prin care managementul încearcă să ofere un serviciu de calitate 
şi, prin urmare, încearcă să acţioneze calitativ în toate domeniile şi la toate nivelurile 
organizaţiei se numeşte managementul total al calităţii. 

Iniţial, managementul calităţii era limitat la inspectarea produsului: problemele 
cu un produs sunt detectate după producţia sau furnizarea serviciului. Managementul 
calităţii  a  trecut  de  la  inspecţie  la  asigurarea  calităţii,  înainte  de  a  evolua  către 
managementul total al calităţii. 

Asigurarea calităţii încearcă să atingă un nivel de calitate dat şi să asigure că 
procesul  de producţie  este,  în  acest  scop,  administrat  astfel  încât  acest  lucru să 
continue să se întâmple. Obiectivul este de a face lucrul corect de prima dată. 

1.2.2 Calitatea  judiciară,  calitatea  sistemului  judiciar  şi  serviciul  de 
calitate  pentru  societate:  către  o  perspectivă  globală  asupra 
calităţii

Punctul de vedere al utilizatorului/cetăţeanului cu privire la serviciile furnizate 
de sistemul judiciar a fost până acum două decenii, de cele mai multe ori, neglijat. Ca 
judecători şi specialişti, aceştia considerau că trăsătura de calitate a deciziei judiciare 
este centrală. Această calitate a fost monitorizată prin intermediul apelului şi casaţiei. 
Într-un asemenea sistem de calitate  lucrul  este făcut  peste măsură şi  verificat  şi 
managementul calităţii ia forma inspectării produsului sau serviciului furnizat. 

În ultimul deceniu al secolului trecut cetăţenii şi societatea civilă au formulat 
cereri cu privire la serviciile furnizate de sistemul judiciar. Acesta atenţie crescut faţă 
de  calitate  a  dus  la  considerarea  atitudinii  şi  comportamentului  judecătorilor  şi 
procurorilor ca elemente ale calităţii profesionale. Subiecte precum imparţialitate şi 
integritate, unitatea legii,  calificarea, oportunitatea şi  claritatea deciziilor precum şi 
buna comunicare cu utilizatorul justiţiei sunt importante în acest context. Evaluarea, 
instruirea şi evaluarea semenilor (peer review) sunt iniţiative cu privire la asigurarea 
calităţii utilizate pentru a îmbunătăţi performanţa judecătorilor şi a procurilor. În cadrul 
evaluăriii semenilor, spre exemplu, judecătorii discută funcţionarea lor în audieri cu 
alţi  judecători  şi  cu  un  expert  extern.  În  acelaşi  timp,  contribuie  la  o  atmosferă 
deschisă în instanţe.

Astăzi, calitatea sistemului judiciar  în totalitatea sa, primeşte din ce în ce mai 
multă atenţie. Pe lângă calitatea profesională a judecătorilor şi procurorilor, calitatea 
obiectivelor de organizare, a strategiei, proceselor, aspectelor materiale, personalului 
ce nu constituie magistraţi  şi  cooperarea cu magistraţii  constituie o consecinţă. În 
toate aceste diferite domenii se întreprind activităţi pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Domeniile de organizare sunt deseori  încorporate într-un sistem de calitate 
totală3.  Gestionare reclamaţiilor,  auto-evaluarea funcţionării  organizaţiei,  precum şi 
evaluarea  persoanelor  interesate  reprezintă  partea  de  feedback  a  sistemului. 

3 Sistemele de calitate sunt personalizate, dar modelele sunt de ajutor pentru a înfiinţa asemenea sisteme (ex. EFQM, CAF, 
etc.). 
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Procedura  privind  reclamaţiile,  spre  exemplu,  ar  trebui  să  aibă  ca  rezultat 
posibilitatea ca justiţiabilii să-şi poată înainta reclamaţiile şi ca aceste reclamaţii să 
ducă într-adevăr la îmbunătăţirea organizaţiei. 

Efectele  sistemului  judiciar  depăşesc  serviciul  oferit  direct  utilizatorilor. 
Sistemul judiciar contribuie printre altele la pacea socială, dezvoltare economică şi 
securitate. În acest mod, satisface nevoile sociale ale cetăţeanului. Chiar şi atunci 
când acesta nu este utilizator direct al serviciilor furnizate, cetăţeanul este influenţat 
de  activitatea  organizaţiei  şi  de  la  efectele  acesteia  în  societate.  Trebuie  de 
asemenea studiat în ce măsură aceste nevoi sau aşteptări sociale sunt întrunite.

În unele legi şi convenţii au fost stabilite o serie de cerinţe de calitate, precum 
articolul  6 din Convenţia europeană asupra drepturilor  omului  (CEDO). Articolul  6 
CEDO stabileşte cel mai important cadru legal pentru calitatea sistemului  judiciar. 
Indicatori importanţi ai calităţii din acest cadru sunt printre alţii, durata rezonabilă a 
proceselor, independenţa, accesibilitatea şi publicitatea. 

1.2.3 Calitatea, componentă a strategiei organizaţionale

Pentru a concentra atenţia organizaţiei asupra calităţii, în planul de dezvoltare 
strategică trebuie incluse în mod explicit scopuri de calitate, adică, managementul 
trebuie  să  formuleze  obiective  pe  termen  lung  în  domeniul  calităţii.  Politicile  de 
calitate, obiectivele şi ţelurile trebuie aliniate cu aceste scopuri ale organizaţiei. 

Scopurile de calitate pot fi  stabilite pentru o serie de procese/activităţi  bine 
definite, dare atunci când managementul consideră calitatea ca un aspect esenţial al 
fiecărei componente a organizaţiei şi a interfeţelor acesteia, încearcă să integreze 
managementul calităţii în managementul organizaţional total. 

Principiile fundamentale ale managementului calităţii totale sunt:
 A  se  porni  de  la  cerinţele  şi  aşteptările  utilizatorilor  şi/sau  a  părţilor 

interesate.
Sistemul  judiciar  (atât  parchetele  cât  şi  instanţele)  este  un  proces  ce 

transformă  datele  intrate  (acţiunile  judecătoreşti,  plângerile)  în  date  de  ieşire 
(jotarârea  judecătorească)  prin  intermediul  resurselor  umane  şi  al  resurselor 
materiale. Aceste date de ieşire sunt destinate utilizatorului din afara organizaţiei.

Produsul sau serviciul depinde de cererile şi aşteptările utilizatorului final (spre 
exemplu, caracterul lizibil şi comprehensibil al raţionamentului unei hotărâri) dar şi 
toate activităţile aferente prestate în timpul întregului proces. Lipsa calităţii în una din 
verigi scade calitatea produsului ce pleacă către societate (sub toate aspectele).

Fiecare membru al personalului intern trebuie să fie de asemenea văzut ca 
utilizator al produselor celorlalţi membri ai personalului din cadrul organizaţiei cât şi 
ca furnizor. Astfel, fiecare utilizator din lanţul de calitate trebuie să obţină satisfacţie. 
Prin  urmare,  eficienţa  unei  organizaţii  trebuie  evaluată  cu  privire  la  satisfacerea 
fiecărui utilizator. 

Pagina 13 din 239



Raportul Grupului de lucru „Managementul Calităţii” - Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ)

 De a formula obiective de calitate ce au ca scop apropierea organizaţiei de 
a  întruni  aşteptările  utilizatorului/părţilor  interesate  şi  de  a  îndruma 
organizaţia în direcţia scopului stabilit de managementul organizaţiei. 

 De a  aduce îmbunătăţiri  continue.  Dacă îmbunătăţirea  este  urmărită  la 
nivelul întregii organizaţii, atunci se doreşte managementul calităţii totale. 

Îmbunătăţirea/schimbarea  continuă  este  de  asemenea  necesară  datorită 
schimbărilor  cerinţelor  şi  aşteptărilor  utilizatorilor  finali  precum  ai  consumatorilor 
interni ai serviciilor furnizate.

De asemenea controlaţi sistemul de management pentru a menţine progresul.
 Adoptarea  unei  abordări  a  sistemului  asupra  managementului  şi 

administrarea activităţilor şi a resurselor aferente ca un proces.
Un sistem de calitate are câteva obiective:
• Întruneşte diferitele activităţi calitative;
• Activează îmbunătăţirea planificată şi  sistematică a calităţii  (feedback şi 

proces de învăţare);
• Oferă posibilitatea de a dovedi calitatea lumii exterioare;
• Face  posibilă  comparaţia  între  instanţe,  fapt  ce  facilitează  învăţarea 

reciprocă.
Pentru a obţine rezultate aliniate cu obiectivele de calitate, toate elementele 

organizaţiei trebuie încorporate şi trebui înfiinţat un sistem de management al calităţii 
totale. 

Pentru a ajunge la aceste obiective, cel mai important este să existe o viziune 
reciprocă asupra a ceea ce implică instanţele/parchetele. 

 Luarea de decizii eficiente bazate pe analiza datelor şi informaţiilor.
Pentru a oferi detalii asupra calităţii, administrarea instanţei sau a procuraturii 

trebuie să măsoare periodic situaţia calităţii. Pentru a face aceasta, calitatea trebui 
abordată din diferite unghiuri.  Spre exemplu, aceasta poate fi  apreciată de clienţi 
precum justiţiabili şi avocaţi, dar şi de personal sau de persoane din exterior (ex. o 
comisie de vizitare). Calitatea poate fi de asemenea evaluată prin intermediul unui 
audit. 

Rezultatele aprecierii trebuie publicate pentru a informa societatea, şi trebuie 
incluse în planurile pentru îmbunătăţire pentru a permite însuşirea de învăţături din 
apreciere.  În  cele  din  urmă,  instanţele  şi  procuraturile  trebuie  să  adopte  un  cerc 
Deming sau planifică – fă – verifică - acţionează.

 Managementul trebuie să arate angajament faţă de calitate şi să lucreze la 
implicarea persoanelor. Implicarea lor totală permite capacităţilor acestora 
să fie utilizate în beneficiul organizaţiei.

Riscurile succesului managementului calităţii sunt:
• Succesul managementului calităţii rămâne sau cade în funcţie de modul în 

care  este  administrat  factorul  cultural.  Îmbunătăţirile  şi  inovaţiile  sunt 
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alimentate de o cultură de management potrivită acestui scop. Cultura este 
definită  drept  credinţele  organizaţiei  referitoare  la  modul  cum  trebuie 
condusă performanţa şi la modul cum trebuie tratat şi la cum trebuie să se 
comporte  personalul.  Personalul  trebuie  să  cunoască  proiectul/scopul 
schimbărilor  referitoare  la  calitate,  să  aibă  cunoştinţe  aprofundate  cu 
privire  la  efectele  managementului  calităţii,  doresc  să  înveţe  şi  să 
acumuleze cunoştinţe şi nu se feresc să facă din tot subiect de discuţie.

• Să  nu  piardă  din  vedere  scopul  final  datorită  abordării  pas-cu-pas 
(îmbunătăţire permanentă).

• Poate  exista  tensiune  între  managementul  calităţii  şi  independenţa 
sistemului  judiciar.  Este  bineînţeles  foarte  important  ca  sistemul  de 
management al calităţii să respecte această independenţă.

1.2.4 Calitatea în practică

Acest proiect vizează toate formele de management al calităţii  practicate în 
ţările ce participă la acest grup de lucru, fără a exagera cu aceasta. 

În următorul capitol, se tratează diferite aspecte ale calităţii. De fiecare dată, o 
activitate de calitate este descrisă de către una dintre ţări. 

O imagine de ansamblu asupra tuturor activităţilor de calitate întreprinse de 
ţările care au luat parte la acest grup de lucru poate fi găsită în registrul activităţilor 
de calitate, anexă la acest raport. Registrul include detaliile de contact pentru aceia 
care doresc să afle mai multe cu privire la activităţile de calitate menţionate aici.

1.3  Rolurile şi sarcinile Consiliilor Judiciare şi administraţiilor 
instanţelor în managementul calităţii

Acum, odată ce am definit conceptul de calitate în cadrul sistemului judiciar, 
avem o bază teoretică suficientă pentru a examina mai în detaliu rolurile şi sarcinile 
diferitelor  consilii  judiciare/administraţii  de  instanţe  referitoare  la  managementul 
calităţii. 

Următorul capitol caută să ofere detalii cu privire la diferitele roluri şi sarcini 
referitoare la managementul diferitelor consilii judiciare/administraţii de instanţe care 
au  participat  la  Grupul  de  lucru  asupra  managementului  calităţii  din  sistemele 
judiciare. 

1.3.1 Rolul şi sarcinile Ministerului de Justiţie din Austria

Austria nu are un “Consiliu judiciar”. Administrarea instanţelor intră în sarcina 
preşedinţilor  a  patru  “Înalte  Curţi  de  Apel”  (HCA;  “Oberlandesgericht”)  şi  a 
Ministerului de justiţie (MJ).

Educaţie
Absolvenţii facultăţii de drept care doresc să devină judecători sau procurori 

trebuie  să  urmeze  patru  ani  de  pregătire  în  calitate  de  “candidaţi” 
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(“Richteramtsanwärter”). Pregătirea lor intră sarcina preşedinţilor celor patru curţi de 
apel. Educaţia constă în principal în stagii de practică la toate tipurile de instanţe din 
cadrul  jurisdicţiei  curţii  de  apel  şi  parţial,  în  seminarii  de  1  zi  şi  cursuri  de  trei 
săptămâni. Principiile acestei pregătiri sunt postulate de legi care stabilesc subiectele 
testelor scrise şi examinării orale de la sfârşitul acestei perioade.

Pregătire ulterioară (pregătire continuă, îmbunătăţirea aptitudinilor)
Ca principiu de bază, pregătirea ulterioară este opţională. Ministerul justiţiei şi-

a schimbat formularul de cerere prin adăugarea unor rubrici referitoare la activităţile 
de pregătire  anterioare;  astfel,  fiecare solicitant  este invitat  să ofere informaţii  cu 
privire la pregătirea lor.

În cadrul Ministerului Justiţiei există o unitate care se ocupă de probleme de 
training.  În  fiecare  an,  MJ  întocmeşte  un  compendium  al  tuturor  activităţilor  de 
pregătire  deschise  tuturor  judecătorilor.  Sunt  plătite  toate  cheltuielile.  Acum 
aproximativ  15  ani  s-a  înfiinţat  o  “Comisie  de  pregătire”,  în  cadrul  căreia  sunt 
schimbate  experienţe  şi  discutate  cerinţele.  În  această  comisie,  judecătorii  şi 
procurorii din toate părţile ţării, membrii din exterior precum şi Asociaţiile judecătorilor 
îşi actualizează subiectele pentru viitoarea pregătire profesională.

Ca scop pentru pregătirea ulterioară, “aptitudinile uşoare” sunt din ce în ce 
mai des acceptate şi câştigă importanţă.

Controlul intern - este descris la Punctul 4.8. din raport.
Sprijin oferit instanţelor prin procesarea datelor electronice (EDP)
Sistemul  judiciar  din  Austria  a  construit  o  reţea  IT  cuprinzătoare.  Toate 

instanţele, procuraturile, închisorile şi MJ cooperează prin intermediul unei interfeţe 
comune care suportă toate aplicaţiile judiciare.

În baza multelor funcţii adiţionale, sistemul facilitează o gestionare rapidă şi 
uşoară a tuturor diferitelor tipuri de procese din instanţe. Sistemul de îndosariere este 
complet digitalizat. 

Corespondenţa  juridică  electronică  are  o  contribuţie  însemnată  pentru 
creşterea eficienţei muncii; aceasta facilitează comunicarea pe cale electronică către 
instanţe şi serviciul electronic de documente al instanţelor. O bază de date publică cu 
decrete poate fi accesată gratuit. 

Toate hotărârile Curţii Supreme şi alte cazuri alese de instanţe sunt disponibile 
gratuit pe Internet. 

Lista de instanţe şi  de translatori  experţi  este disponibilă pentru public prin 
intermediul Internetului. Cartea funciară şi registrul comerţului sunt administrate în 
totalitate prin intermediul EDP.

1.3.2 Rolul şi sarcinile Înaltului Consiliu al Justiţiei din Belgia 

Sarcina  principală  a  Înaltului  Consiliu  al  Justiţiei  este  de  a  contribui  la 
funcţionarea eficientă a instanţelor şi a procuraturilor şi de a le stimula astfel încât să 
ofere o calitate ridicată a serviciilor către cetăţeni şi societate.
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Acest lucru se realizează în special prin:
 selectarea şi propunerea magistraţilor candidaţi pentru recrutare;
 selectarea şi propunerea magistraţilor pentru promovare;
 numirea de superiori;
 gestionarea reclamaţiilor referitoare la sistemul judiciar;
 oferirea de consiliere cu privire la propunerile legislative de către parlament 

şi  la întocmirea legilor de către guvern în ceea ce priveşte funcţionarea 
sistemului judiciar;

 pentru  a  oferi  oficial  consiliere  cu  privire  la  chestiunile  strategice  şi 
operaţionale ale instanţelor procuraturilor;

 organizarea grupurilor şi atelierelor de lucru cu instanţele şi procuraturile 
pentru a facilita o aprofundare a luării hotărârilor în chestiuni strategice şi 
operaţionale;

 auditul instanţelor şi al procuraturilor, apreciind, printre altele, sistemul de 
control intern al acestora şi formularea de recomandări pentru a-i ajuta să-
şi îmbunătăţească descoperirile făcute; 

 instanţele şi procuraturile de audit şi recomandările formulate pentru părţile 
interesate  din  exterior  (spre  exemplu,  parlament  şi  guvern)  referitor  la 
competenţa acestora în zona funcţionării instanţelor şi a procuraturilor. 

Printr-un  plan strategic  de management şi,  în  legătură  cu acesta,  un plan 
plurianual  ce  constă  într-o  serie  de  proiecte  de  îmbunătăţire  pe  mandate,  Înaltul 
Consiliu sprijină îmbunătăţirea funcţionării sistemului judiciar şi îi optimizează în mod 
sistematic funcţionarea.

1.3.3 Rolul şi sarcinile Administraţiei instanţelor din Danemarca

Cea mai mare parte a managementului  calităţii în Danemarca este realizat în 
strânsă  cooperare  între  Administraţia  Instanţelor  şi  instanţe.  Unele  activităţi  de 
calitate  sunt  conduse  de  Administraţia  Instanţelor,  spre  exemplu,  stabilirea 
obiectivelor pentru timpii de procesare a cazurilor, studiul de evaluare a satisfacţiei 
factorilor de decizie şi clienţilor şi constituirea echipelor pentru implementarea  celor 
mai bune practici. Alte activităţi sunt conduse de instanţe şi Administraţia Instanţelor 
în cooperare. Există de asemenea activităţi conduse de instanţele locale.

În  majoritatea  cazurilor,  o  iniţiativă  calitativă,  care  va  fi  condusă  de 
Administraţia instanţelor, sau de aceasta în cooperare cu instanţele, va fi  lansată 
doar după discuţii în cadrul unui grup de lucru cu reprezentanţi atât din Administraţia 
Instanţelor cât şi din instanţe. Aceste grupuri de lucru vor discuta nevoia pentru o 
iniţiativă  propusă,  când şi  unde va  fi  efectuat  proiectul,  ce  tip  de  suport  IT  este 
necesar, nevoia pentru modele şi  educaţie cu privire la rolul  proiectului,  respectiv 
rolul Administraţiei instanţelor şi al instanţelor etc. Grupul de lucru va urmări proiectul 
şi îl va evalua periodic.
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Iniţiative  majore  de  calitate  vor  fi  de  asemenea  aprobate  de  comitetul 
consultativ unit dintre instanţele daneze şi/sau Comisia Administraţiei Instanţelor.

Administraţia instanţelor va fi  deseori iniţiatorul unei activităţi  şi o va facilita 
prin oferirea instrumentelor IT necesare, a şabloanelor educaţiei etc. 

Pe lângă iniţiativele de calitate întreprinse de Administraţia Instanţelor, multe 
instanţe sunt implicate în activităţi locale sau regionale de calitate. Referitor la aceste 
activităţi,  Administraţia  Instanţelor  oferă  asistenţă  şi  consiliere  în  cazul  în  care 
instanţa solicită acest lucru. Administraţia Instanţelor încurajează asemenea activităţi 
locale şi ia în considerare în prezent, modul prin care Administraţia Instanţelor poate 
să  sprijine  împărtăşirea  cunoştinţelor  cu  privire  la  activităţile  locale  pentru  a  se 
asigura că toate instanţele pot profita de pe urma acestor iniţiative locale.

1.3.4 Rolul şi sarcinile Ministerului de Justiţie în Finlanda

Spre deosebire de multe alte ţări, în Finlanda nu există o autoritate de stat 
specială  (un  Consiliu  pentru  sistemele  judiciare)  pentru  administrarea  sistemelor 
judiciare.  În  Finlanda,  aceste  sarcini  aparţin  în  principal  Departamentului  de 
administrare judiciară din cadrul Ministerului de Justiţie. Una din sarcinile Ministerului 
este  de  a  se  asigura  că  instanţele  deţin  suficiente  resurse  financiare,  personal 
suficient şi  sedii  şi  mijloace de telecomunicaţii  adecvate şi  că se oferă suficientă 
educaţie ulterioară pentru a menţine profesionalismul personalului la un nivel înalt. 
Ministerul este de asemenea responsabil pentru dezvoltarea sistemului judiciar.

Ministerul  nu  intervine  în  modul  în  care  legea  este  aplicată  de  instanţe. 
Ministerul nu doreşte nici să stabilească standarde de calitate pentru luarea deciziilor 
de  către  instanţe.  În  locul  creării  standardelor  de  calitate,  Ministerul  a  sprijinit  şi 
încurajat instanţele să înceapă să-şi dezvolte calitatea activităţilor. Imboldul pentru 
aceasta  a  fost  dat  în  raportul  unui  grup  e  lucru  din  1998  condus  de  Secretarul 
permanent al Ministerului de Justiţie denumit Calitate şi performanţă operaţională în 
instanţele de judecată. Grupul de lucru a propus ca managementul prin sistemul de 
rezultate să fie completat şi dezvoltat prin stabilirea unor obiective calitative pentru 
instanţe, pe lângă scopurile utilizate în negocierile referitoare la rezultatul financiar 
anual.

Primul  proiect  de  calitate  a  fost  lansat  în  jurisdicţia  Curţii  de  apel  din 
Rovaniemi în 1999. Obiectivele  de calitate referitoare la administraţia justiţiei au fost 
stabilite  pentru  toate instanţele  din  jurisdicţie.  Scopurile  au  fost  stabilite  de  patru 
grupuri  de lucru ce au fost  înfiinţate  în  cadrul  unei  conferinţe  cu toate instanţele 
districtuale  din  jurisdicţia  ce a participat.  Toţi  judecătorii  din  jurisdicţie  au fost  de 
atunci implicaţi în unul sau în altul din aceste grupuri de lucru. Proiectul de calitate al 
instanţelor din jurisdicţia Curţii  de apel din Rovaniemi a publicat apoi opt cărţi  ce 
includ rapoartele grupurilor cu privire la diferitele aspecte ale calităţii judiciare (ex. 
comparaţii  între  sentinţe  ale  diferitelor  instanţe  cu  privire  la  diferite  infracţiuni, 
probleme de management al cazurilor, scrierea unei hotărâri). În 2005, Proiectul de 
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calitate al instanţelor din jurisdicţia Curţii de Apel din Rovaniemi a câştigat competiţia 
The Crystal Scales of Justice Award a Comisiei Europene şi Consiliului Europei. În 
2006, aceasta a publicat Principiile şi reperele de calitate pentru evaluarea calităţii 
hotărârilor judecătoreşti (Evaluation of the Quality of Adjudication în Courts of Law 
[Evaluarea  calităţii  sentinţelor  în  instanţele  de  judecată],  Martie  2006,  ISBN 
951-53-2874-8).

Aceeaşi metodă de a stabili scopuri de calitate pentru grupurile de lucru este 
utilizat în proiectele de calitate ulterioare ale instanţelor din jurisdicţia Curţii de Apel 
din Helsinki. Caracteristica specială a proiectului de calitate este cooperarea activă 
cu  Facultatea  de  drept  din  cadrul  Universităţii  din  Helsinki.  Judecătorii  ce  au 
participat  la  acest  proiect  de  calitate  au  primit  oportunitatea  şi  îndrumări  pentru 
cercetare juridică. Acestora li s-a permis să obţină un grad mai mare în drept.

Eseurile şi rapoartele completate sunt publicate într-o compilaţie ca rezultat al 
cooperării între universitate şi proiectul de calitate.

Acum,  există  proiecte  de  calitate  în  toate  jurisdicţiile  Curţilor  de  Apel  din 
Finlanda.  Majoritatea  au  utilizat  aceeaşi  metodă  tip  grup  de  lucru,  aşa  cum s-a 
explicat mai sus. În Finlanda de est, acestea au executat un studiu empiric despre 
aşteptările şi experienţele justiţiabililor, martorilor şi altor personale ce participă la o 
audiere  orală.  Scopul  a  fost  descoperirea  de  noi  informaţii  cu  privire  la 
comportamentul judecătorilor şi trimiterea unui feedback referitor la acestea. Studiul 
a fost publicat într-o carte.

1.3.5 Rolul şi sarcinile Consiliului Naţional al Justiţiei din Ungaria

Conform Articolului 34 din Actul 66 din 1997, “Consiliul Naţional al Justiţiei va 
îndeplini  îndatoririle  centrale  de  administrare  a  instanţelor,  respectând  principiile 
constituţionale de independenţă judiciară şi va supraveghea activităţile administrative 
ale preşedinţilor curţilor de apel şi ale altor instanţe districtuale.”

Cele mai importante funcţii ale Consiliului sunt:
• numirea  în  şi  eliberarea  din  funcţie  a  preşedinţilor  şi  vice-preşedinţilor 

curţilor  de  apel  districtuale;  instanţele  districtuale,  precum  şi  a  şefilor 
colegiilor judiciare şi a şefului şi adjunctului propriului Birou;

• de a face recomandări Preşedintelui Republicii în ceea ce priveşte numirea 
în sau eliberarea din funcţie a judecătorilor;

• de a pregăti şi înainta Parlamentului propunerea sa pentru bugetul anului 
viitor referitor la Capitolul Justiţie;

• de  a  răspunde  pentru  implementarea  capitolului  separat  al  Bugetului 
naţional  aşa  cum  a  fost  acesta  adoptat  de  Parlament  (include  salarii, 
costuri  de  funcţionare  şi  de  întreţinere  a  instanţelor  şi  a  administraţiei 
acestora, precum şi investiţii în clădiri şi tehnologie);
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• de a îndruma şi  supraveghea activităţile  administrative  ale  preşedinţilor 
instanţelor;

• de a exercita îndatoririle centrale de pregătire a judecătorilor;
• de a-şi exercita autoritatea de angajator şi personală conform legii;
• de a specifica principiile  de  bază ce stabilesc  regulile  şi  reglementările 

organizaţionale şi de funcţionare ale instanţelor;
• de a întreprinde şi  organiza îndatoririle  centrale  legate de colectarea şi 

procesarea datelor statistice judiciare;
• de a stabili reprezentarea juridică a instanţelor;
• de a administra activităţile Biroului Consiliului de Justiţie Naţional.
Consiliul Naţional al Justiţiei îşi exercită activităţile şi adoptă rezoluţii în cadrul 

şedinţelor, convocate cel puţin o dată pe lună. Şedinţele sunt convocate şi prezidate 
de Preşedinte. 

În cadrul Consiliului Naţional al Justiţiei şi sub administrarea sa, s-a înfiinţat un 
Birou,  a  cărui  sarcină  este  în  principal,  pregătirea  şedinţelor  Consiliului, 
implementarea deciziilor  acestuia,  precum şi  controlul  executării  acestora.  Biroul, 
care este practic organul executiv al Consiliului, este o unitate bugetară economică 
independentă, ce intră în scopul Trezoreriei. Biroul Consiliului de Justiţie Naţional şi-
a început activitatea la data de 1 februarie 1998. Şeful Biroului este un judecător 
specializat, numit pe o perioadă nedeterminată. 

1.3.6 Rolul şi sarcinile Administraţiilor instanţelor din Letonia 

Administraţia  Instanţelor  din  Republica  Letonă  (CA)  este  o  instituţie 
administrativă  direct  subordonată  Ministerului  de  Justiţie,  care  organizează  şi 
efectuează  managementul  organizaţional  al  instanţelor  districtuale  (locale), 
instanţelor regionale şi al Birourilor de Cadastru. CA răspunde pentru următoarele 
domenii  principale  –  analiza  şi  planificarea  performanţelor  instanţelor,  selectarea 
candidaţilor pentru funcţia de judecător, furnizarea de rapoarte statistice, pregătirea 
propunerilor  asupra  finanţării  solicitate  din  bugetul  naţional,  păstrarea  dosarelor 
personale  ale  judecătorilor  şi  personalului  instanţelor  şi  executarea  documentelor 
solicitate, organizarea pregătirii  judecătorilor şi  a personalului instanţei, asigurarea 
financiară,  materială-tehnică  a funcţionării  instanţelor,  gestionarea formularelor  de 
cerere, a reclamaţiilor şi a primirii de persoane.

Pe durata anului trecut, CA a început să introducă instrumente importante în 
sistemele  judiciare  pentru  dezvoltarea  managementului  calităţii.  Un  sistem  de 
înregistrare audio a fost  introdus în timpul  proceselor în trei  instanţe din Letonia. 
Scopul  acestora  este  de  a moderniza  procedurile  judiciare,  îmbunătăţirea  calităţii 
procedurilor în instanţe, eficientizarea procesului şi promovarea utilizării eficiente de 
către personalul instanţei. 
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Proiectul pilot al CA asupra distribuirii centralizate a citaţiilor în instanţă a fost 
introdus din decembrie 2007 în Curtea districtuală administrativă. Pe durata anului 
2008,  s-a  plănuit  implementarea  proiectului  în  toate  instanţele  districtuale  şi 
regionale.  Implementarea  noii  tehnologii  va  reduce  cheltuielile  biroului  pentru 
materiale, echipament şi resurse umane. 

În prezent, pentru a asigura proceduri de selecţie a judecătorilor calitative, s-a 
dezvoltat  un  nou  model  “Reguli  pentru  selectarea  candidaţilor  pentru  funcţia  de 
judecători, pentru pregătire şi pentru examinarea de calificare”. 

Pe durata anului  2008, CA va dezvolta un sistem informatic tip depozit de 
date. Acesta va fi folosit pentru a colecta date din Sistemul Informatic al Instanţelor şi 
sistemul de informaţii financiare pentru a calcula cheltuielile actuale ale proceselor şi 
cheltuielile pentru fiecare proces. 

Pentru  permiterea  colectării  de  date  statistice,  Sistemul  Informatic  al 
Instanţelor a fost înfiinţat în 1998, acesta colectând şi analizând datele referitoare la 
toate  procesele  instanţelor  din  Letonia.  S-a  creat  un  software  special  pentru  a 
permite auditul datelor din procesele din instanţă. 

1.3.7 Rolul şi sarcinile Consiliului Judiciar din Lituania 

Consiliul Judiciar este un organ executiv de auto-guvernare a instanţelor, care 
asigură independenţa instanţelor şi judecătorilor. Una din cele mai importante funcţii 
ale Consiliului judiciar este de a notifica Preşedintele Republicii Lituania cu privire la 
numirea judecătorilor, la promovarea acestora, transferul sau demiterea din funcţie, 
numirea  sau  demiterea  din  funcţie  a  preşedinţilor,  vicepreşedinţilor,  diviziilor 
instanţelor. 

Pentru a soluţiona diferite probleme în instanţă,  Consiliul  judiciar  formează 
comisii durabile şi ad hoc şi le aprobă reglementările. Consiliul judiciar a înfiinţat 11 
grupuri de lucru, spre exemplu:

 Grupul  de  lucru;Comisia  pentru  coordonarea  pregătirii  judecătorilor  sub 
îndrumarea Consiliului judiciar;

 Grupul de lucru pentru analiza problemelor financiare;
 Grupul de lucru pentru stabilirea numărului de asistenţi pentru judecători şi 

nevoia  de  resurse  pentru  biroul  asistenţilor  judecătorilor  în  instanţele 
Republicii;

 Grupul  de lucru  pentru  pregătirea propunerilor  cu privire  la  numărul  de 
judecători  din  instanţele districtuale  în  conformitate  cu volumul  de lucru 
real;

 Grupul  de  lucru  pentru  unificarea  titlurilor  oficiale  şi  pentru  stabilirea 
numărului  de angajaţi  ce lucrează în baza unui contract de angajare în 
instanţele regionale, regional administrative şi districtuale din Lituania;

 Alte grupuri de lucru.
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Consiliul judiciar are un rol important în asigurarea calităţii judecătorilor, mai 
exact,  în  selectarea  candidaţilor  la  funcţia  judiciară;  aprobă  procedura  pentru 
introducerea persoanelor în lista de candidaţi  pentru posturile judiciare vacante în 
instanţele  districtuale  precum  şi  procedura  pentru  introducerea  persoanelor  în 
registrul  de  persoane  ce  doresc  promovare  judiciară.  Aprobă  de  asemenea 
reglementările de selecţie a candidaţilor pentru funcţia judiciară, criteriile de evaluare 
a  candidaţilor  pentru  Oficiul  judiciar,  reglementările  de  selecţie  a  persoanelor  ce 
doresc  promovarea  judiciară  şi  criteriile  de  evaluare  a  persoanelor  ce  doresc 
promovarea  judiciară,  stabileşte  comisia  de  examinare  pentru  candidaţii  la  biroul 
judiciar, numind şi preşedintele acesteia, analizează şi aprobă reglementările acestei 
comisii şi a programului de examinare. 

Selectarea  candidaţilor  pentru  posturile  judiciare  vacante  are  un  impact 
important  pentru  calitatea  sistemului  judiciar.  Preşedintele  Consiliului  judiciar 
numeşte doi membri din Comisia de Selecţie (Comisia de Selecţie este alcătuită din 
7 persoane). Preşedintele Consiliului judiciar numeşte un preşedinte pentru Comisia 
de Selecţie dintre membrii Comisiei. 

Consiliul Judiciar are de asemenea puteri pentru asigurarea disciplinei printre 
judecători:  numeşte  membrii  Comisiei  de  etică  şi  disciplină  judiciară  şi  aprobă 
preşedintele  acesteia,  numeşte  membrii  Curţii  judiciare  de  onoare  şi  aprobă 
Reglementările Curţii Judiciare de Onoare. Are de asemenea dreptul de a propune 
iniţierea unei acţiuni disciplinare asupra unui judecător. O acţiune disciplinară asupra 
unui  membru  al  Consiliului  Judiciar  sau  al  Curţii  Judiciare  de  Onoare  poate  fi 
introdusă doar dacă acest lucru este aprobat de Consiliul Judiciar. 

Consiliul  Judiciar  consiliază  Preşedintele  în  legătură  cu  stabilirea  sau 
schimbarea numărului  de  judecători  din  instanţe (cu  excepţia  Curţii  Supreme din 
Lituania şi a Curţii Administrative Supreme).

Ministerul de Justiţie răspunde de organizarea pregătirii judecătorilor. Acesta 
dezvoltă de asemenea programe şi materiale metodologice, dar programele pentru 
pregătirea judecătorilor, reglementările asupra testelor de pregătire, ariile curriculare 
şi  graficele,  tipurile  de  pregătire,  scopul,  finanţarea  şi  alte  documente  legate  de 
pregătire sunt aprobate de Consiliul Judiciar. 

1.3.8 Rolul şi sarcinile Consiliului Judiciar din Olanda 

Una  din  sarcinile  statutare  ale  Consiliului  Judiciar  din  Olanda  este  de  a 
promova  calitatea  justiţiei  şi  aplicarea  uniformă  a  legii.  Rolul  Consiliului  în 
promovarea calităţii  s-a schimbat de-a lungul  anilor.  Iniţial,  rolul  Consiliului  era în 
principal de a aprinde entuziasmul instanţelor asupra subiectului de calitate şi de a le 
încuraja  să  ia  măsuri.  Între  timp,  aceasta  a  adoptat  un  rol  de  coordonare  şi,  în 
prezent, deţine un rol managerial din ce în ce mai mare. Totuşi, având în vedere 
suprapunerea  cu  conţinutul  regulilor  judiciare,  Consiliul  nu  deţine  puteri  de 
constrângere în această zonă.
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Sarcina statutară a Consiliului în relaţie cu calitatea ia diferite forme:
 Consiliul  răspunde  de  dezvoltarea  sistemului  de  calitate  totală 

RechtspraaQ şi asigură că acesta are o bază solidă;
 Consiliul  atrage  atenţia  instanţelor  şi  a  Ministrului  asupra  importanţei 

calităţii;
 Instanţele răspund de îmbunătăţirea calităţii;
 Consiliul răspunde în faţa Ministrului pentru calitatea justiţiei;
 Consiliul consideră foarte importantă comunicarea cu societatea referitor la 

subiectul  calitate,  spre  exemplu,  asupra  unor  parametri  ca  educaţia 
permanentă, cifre de satisfacere a clienţilor şi timpi de conducere.

Consiliul are de asemenea diferite sarcini în domeniul recrutărilor, selecţiei şi 
pregătirii. Acesta sprijină măsurile de recrutare, de selecţie şi de pregătire a oficialilor 
judiciari şi ai instanţei şi efectuează aceste sarcini în strânsă cooperare cu consiliile 
de administrare a instanţelor. Consiliul are un cuvânt important de spus în numirea 
membrilor  consiliilor  de  administrare  a  instanţelor.  Funcţiile  de  administrare  a 
instanţelor sunt conduse de Consiliu, care răspunde de pre-selecţie.

Consiliul,  împreună  cu  Serviciul  de  procuratură,  răspund  de  organizarea 
Centrului  de  Pregătire  Judiciară  care are  rolul  de  a pregăti  viitorii  judecători  sau 
procurori. Consiliul organizează de asemenea şi un programe  de formare  continua 
a judecătorilor   şi de dezvoltare a managementului pentru conducatorii de instanţe. 

1.3.9 Rolul  Consiliului  Superior  al  Magistraturii din  România privind 
managementul calităţii

Rolul Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte managementul 
calităţii se manifestă prin:

 Prin intermediul  Inspecţiei  Judiciare,  Consiliul  verifică periodic aspecte 
legate  de  managementul  instanţelor  şi  parchetelor.  Inspecţia  Judiciară 
semnalează  deficienţele  şi  formulează  propuneri  pentru  eliminarea 
acestora, instanţele au obligaţia de a se conforma măsurilor dispuse de 
Plen. 

 CSM,  prin  intermediul  Biroului  de  Statistică,  colectează  trimestrial  
date privind  diferite  aspecte  legate  de  performanţa  sistemului  
judiciar. ( de ex. numărul de dosare soluţionate de instanţe şi parchete, 
schemele  de  personal  şi  posturile  vacante  la  instanţe  şi  la  parchete  şi 
volumul  de  muncă  efectiv  pe  judecător/procuror  comparată  cu  media 
naţională a volumului de muncă pe judecător/procuror. 

 Consiliul Superior al Magistraturii este implicat activ în procesul de 
evaluare individuală a judecătorilor şi procurorilor  care se realizează 
la  odată  la  trei  ani.  Consiliul   adoptă  Regulamentul  privind  evaluarea 
profesională  a  activităţii  judecătorilor  şi  procurorilor  şi  Ghidul  privind 
evaluarea  profesională  a  activităţii  judecătorilor  şi  procurorilor,  numeşte 
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prin hotărâre membrii comisiilor de evaluare pentru judecători şi procurori 
şi îi poate şi revoca din funcţie în caz de neîndeplinire a atribuţiilor sau de 
îndeplinire  necorespunzătoare,  iar  contestaţiile  împotriva  calificativului 
primit  sunt  soluţionate,  în  primă  instanţă,  de  secţia  corespunzătoare  a 
CSM, apoi în cale de atac la Plenul CSM. 

 Consiliul  este  implicat  în  recrutarea,  cariera  (promovarea)  
magistraţilor. Plenul  CSM  aprobă  regulamentele  pentru  desfăşurarea 
concursurilor de admitere în magistratură, de promovare a judecătorilor în 
funcţii  execuţie  sau  de  conducere  precum  şi  tematica  de  examen, 
calendarul de desfăşurare a examenelor şi numeşte membrii comisiilor de 
examinare.  În  anul  2005,  Consiliul  a  elaborat  „Profilul  magistratului” 
care  este  folosit  în  prezent  pentru  admiterea  în  magistratură  şi  pentru 
evaluarea magistraţilor. 

  CSM, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii  aprobă, anual,  
programul  de  formare  iniţială pentru  auditorii  de  justiţie  precum  şi 
programele de formare continuă a magistraţilor. 

 În  ceea ce priveşte  strategia  de  comunicare  a  CSM,  a  fost  adoptat 
Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanţe, parchetele 
de pe lângă acestea şi mass media, iar pe paginile de internet ale CSM 
şi instanţelor (în special curţi de apel) sunt publicate ghiduri de orientare 
pentru justiţiabili, care acoperă modele de acţiuni şi cereri în 31 domenii 
de drept.

 Permanent, Consiliul elaborează proceduri pentru a spori calitatea actului 
de justiţie prin regulamente şi ghiduri, în diverse domenii de competenţa 
CSM. Astfel, până în prezent au fost adoptate opt Ghiduri în următoarele 
domenii:  Ghidul  de  evaluare  a  activităţii  profesionale  a  judecătorilor  şi 
procurorilor,  Ghidul  practic  pentru  grefieri  referitor  la  actele  procedurale 
utilizate de instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, 4 
Ghiduri  privind  activitatea  Inspecţiei  Judiciare,  Ghidul  de  bune  practici 
pentru cooperarea între instanţe, parchetele de pe lângă acestea şi mass 
media, şi Ghiduri de orientare pentru justiţiabili, care acoperă modele de 
acţiuni şi cereri în 31 domenii de drept. 

1.4  Activităţi de calitate în ţările participante
Acum, după ce am descris diferitele roluri  şi  sarcini  referitoare la  diferitele 

Consilii  şi  administraţii  ale instanţelor care au participat la grupul de lucru, putem 
examina o serie de activităţi de calitate mai îndeaproape. 

În acest capitol, sunt prezentate mai în detaliu o serie de activităţi de calitate. 
În selectarea acestor activităţi,  s-a  făcut  o alegere pentru  activităţi  care pot fi  de 
interes public oferind în acelaşi timp o impresie echilibrată asupra celor întreprinse în 
acele ţări.
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1.4.1 Misiune, viziune şi strategie

1.4.1.1  Misiune  , viziune şi strategie în Danemarca     
Începând cu 2001, instanţele din Danemarca şi-au stabilit o viziune şi o serie 

de valori (vezi căsuţă). În plus, s-a impus şi descris o misiune în baza unui proces 
intens  ce  implică  toate  instanţele  din  Danemarca  şi  un  număr  considerabil  al 
angajaţilor  acestora.  Mai  întâi,  instanţele  au  fost  invitate  să-şi  trimită  ideile  şi 
gândurile referitoare la viziune şi la setul de valori pentru instanţele din Danemarca. 
Administraţia instanţelor a adunat apoi  şi  a adaptat contribuţiile instanţelor într-un 
singur document. Acest document a fost mai întâi aprobat de comisia Administraţiei 
instanţelor,  urmat  apoi  de  o  serie  de  seminarii  în  care  reprezentanţi  din  toate 
instanţele au fost invitaţi să discute şi să dezbată subiectul. După aceste seminarii, 
documentul a fost revizuit înainte de aprobarea finală de către comisie.

Obiective
Instanţele din Danemarca deţin extinse puteri judiciare şi funcţii administrative, 

inclusiv  subiecte  legate  de  succesiuni,  faliment,  curtea  de  inspecţie,  cadastru  şi 
administrare în general. 

Viziune
• Organizaţia  „Instanţele  din  Danemarca”  inspiră  încredere  şi  îşi  execută 

sarcinile la cel mai înalt nivel de calitate, serviciu şi eficienţă; 
• „Instanţele  din Danemarca”  asigură aplicarea legii  şi  sunt sursa actuală 

principală pentru soluţionarea litigiilor. 
Valori
• Dreptul omului la un tratament cu respect
• Independenţa sistemului judiciar
• Responsabilitate şi încredere în toate aspectele
• Deschidere, dialog şi cooperare
De la adoptarea viziunii şi valorilor instanţelor din Danemarca, Administraţia 

Instanţelor a lucrat la implementarea acestora în viaţa de zi cu zi a instanţelor. Ca 
parte  din  această  implementare,  Administraţia  instanţelor  împreună cu  instanţele, 
stabilesc  anual  un  plan  de  acţiune.  Toate  planurile  de  acţiune  se  adresează 
domeniilor de interes convenite în fiecare an de Consiliul Administraţiei Instanţelor.

Pentru  2007,  a  existat  doar  o  zonă  de  interes:  implementarea  reformei.4 

Domeniile de interes convenite pentru 2008 sunt implementarea reformei în cadastru 
(carte  funciară centralizată  şi  digitalizată),  îmbunătăţirea  timpului  de procesare în 
instanţe, calitate, cele mai bune practici şi dezvoltarea competenţei.

4 Începând cu 1 ianuarie 2007, numărul de instanţe districtuale din Danemarca s-a redus dramatic de la 82 la 24. În acelaşi 
timp, regulile procedurale au fost schimbate pentru a asigura în acelaşi timp reguli mai flexibile de procedură în faza 
pregătitoare a procesului în instanţă. Schimbările regulilor procedurale înseamnă de asemenea şi că toate cazurile – cu câteva 
excepţii-pe viitor, trebuie judecate în primă instanţă de instanţele districtuale. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi pagina 
instanţelor din Danemarca, www.domstol.dk.
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Scopul instanţelor din Danemarca în viitorii patru ani este de a putea dovedi 
că sistemul judiciar danez este printre cele mai performante sisteme judiciare din 
Europa. Pentru a permite comparaţii între diferitele sisteme de instanţe şi aprecierea 
corectă a performanţelor acestora, Instanţele din Danemarca au introdus de curând 
modelul CAF. Modelul s-a implementat iniţial la o scară mică, principalul obiectiv fiind 
ridicarea nivelului de cunoştinţe cu privire la model printre conducerea instanţei şi 
personalul  acesteia.  Pentru  a  face  aceasta,  modelul  a  fost  descris  în  broşura 
informativă trimestrială a instanţelor din Danemarca şi care este primită de fiecare 
angajat.  În  plus,  preşedinţii  instanţelor  împreună  cu  grupul  de  management  al 
Administraţiei Instanţei au efectuat o auto-evaluare.

Acest lucru face posibilă evaluarea şi demonstrarea mai sistematică a tuturor 
diferitelor activităţi ce fac parte din managementul calităţii  în cadrul instanţelor din 
Danemarca.  Este  de asemenea un instrument  necesar  pentru  a  alege strategiile 
corecte pentru realizarea viziunii organizaţiei.

1.4.1.2  Misiune  , viziune şi strategie în Olanda  
Cadru istoric
Din momentul  înfiinţării  Consiliului  Judiciar  (Raad voor de Rechtspraak) au 

fost publicate trei Planuri strategice pe trei ani:
• Plan pentru sistemul judiciar 2002-2005 – continuare şi reînnoire
• Plan pentru sistemul judiciar 2005-2008
• Plan pentru sistemul judiciar 2008-2011 – independentă şi implicată
Toate aceste trei  Planuri  strategice au fost  întocmite într-o perioadă relativ 

scurtă (câteva luni) şi sunt bazate pe întâlniri cu comisiile instanţelor, cu persoanele 
interesate  din  exterior  şi  pe  rezultatele  investigaţiilor,  spre  exemplu  efectuate  de 
comisia pentru evaluarea şi modernizarea organizării judiciare (comisia Deetman) şi 
de comitetul de vizită a instanţelor.

Planul  2008-2011  constituie  răspunsul  formal  al  Consiliului  la  raportul 
Deetman, fiind prin urmare, bazat în mare pate pe rezultatele studiilor de evaluare. În 
perioada ce  premergătoare  publicării  acestui  Plan,  Consiliul  şi-a  exprimat  dorinţa 
explicită de a atinge mai multe subiecte şi de a implica mai multe persoane. În 2008, 
se va întocmi un raport de previziune a viitorului sistemului judiciar, pentru a explora 
întrebarea: ce rezervă societatea sistemului  judiciar  în următorii  ani  şi  cum poate 
acesta  să  gestioneze cel  mai  bine  această  provocare.  Trebuie  dezvoltată  pentru 
organizaţie, o viziune bazată pe rolul sistemului judiciar în societatea olandeză. 

Misiune, viziune şi obiective
Fiecare Plan strategic cuprinde o misiune, o viziune şi o serie de obiective. Cu 

toate  că  misiunea  sistemului  judiciar  este  aceeaşi  pentru  fiecare  Plan,  detaliile 
viziunii pot varia, la fel şi obiectivele fiecărui Plan. Atunci când Consiliul începe să 
formuleze un nou Plan, acesta evaluează în ce măsură obiectivele din planul anterior 
au fost obţinute, iar cele ce nu au fost obţinute se vor regăsi şi în noul Plan.
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Misiune:
Sistemul judiciar trebuie să asigure soluţionarea disputelor şi  condamnarea 

promptă a infractorilor, cu integritate de instanţe independente. Sistemul judiciar face 
parte din produsul unui stat guvernat de lege şi trebuie ă insufle cetăţenilor încredere 
în sistemul legal. 

Viziunea  este  o  elaborare  a  misiunii  şi  îşi  centrează  atenţia  atât  asupra 
modului  în  care  anumite  sarcini  sunt  îndeplinite  cât  şi  asupra organizaţiei  create 
special pentru aceasta. Viziunea formulează obiective pe termen mediu şi constă în 
cinci elemente principale:

 poziţia în cadrul sistemului de stat;
 domeniul;
 valorile;
 interpretarea sarcinilor;
 organizarea.
Obiectivele pentru 2008-2011 sunt:
• administrarea justiţiei de către experti;
• administrarea demnă de încredere a justiţiei;
• administrarea eficientă a justiţiei;
• administrarea justiţiei şi a societăţii;
Implementarea Planului
Pentru a atinge obiectivele, fiecare din acestea a fost convertit într-o serie de 

rezultate specifice ce trebuie obţinute. Rezultatele exprimă de asemenea cine deţine 
responsabilitatea  principală  pentru  realizarea  acestora:  Consiliul  însuşi,  şedinţele 
naţionale  ale  şefilor  de  sectoare  sau  ale  conducerii  instanţelor.  Acest  lucru  face 
posibilă oferirea de direcţii referitoare la implementarea Planului. În planurile anuale, 
atât  Consiliul  cât  şi  instanţele  indică  ce  intenţionează  să  facă  pentru  a  atinge 
obiectivele, realizările lor fiind înregistrate în rapoarte anuale.

1.4.2  Sistemul calităţii totale 

1.4.2.1     Proiectul de calitate în instanţele din jurisdicţia Curţii de Apel din   
Rovaniemi, Finlanda

Proiectul de calitate a fost lansat în 1999. Toate instanţele din jurisdicţia Curţii 
de  Apel  din  Rovaniemi  participă  –  în  prezent,  adică  nouă instanţe  districtuale  şi 
Curtea de Apel însăşi – aşa cum o fac multe persoane interesate, precum avocaţii 
privaţi, avocaţii şi procurorii din cadrul serviciului de asistenţă juridică publică gratuită 
şi în ultima vreme, cadre de poliţie ce activează ca şefi ai investigaţiei preliminare 
dinaintea  judecării  infracţiunilor.  Proiectul  de  calitate  însuşi  acoperă  atât  cauzele 
civile cât şi cele penale.

Obiectivul Proiectului de calitate este de a dezvolta funcţionarea instanţelor, 
astfel  încât  să  întrunească  criteriile  unei  judecăţi  drepte,  deciziile  să  fie  bine 
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întemeiate şi justificate şi serviciile instanţelor să fie accesibile din punct de vedere 
financiar clienţilor. Principala metodă de lucru constă în discutarea sistematică între 
judecători  şi  de  asemenea între  judecători  şi  persoanele  interesate,  cu  privire  la 
îmbunătăţirea calităţii formulării de sentinţe.

Lucrul de dezvoltare este condus de Comitetul de dezvoltare a proiectului de 
calitate;  mandatul  membrilor  comitetului  este de trei  ani.  În prezent,  Comitetul  de 
dezvoltare este condus de Judecătorul şef al celei mai mari Instanţe districtuale din 
jurisdicţia Curţii de apel; Comitetul este alcătuit din Preşedintele Curţii de Apel, trei 
judecători  districtuali,  doi avocaţi, un procuror şi  un şef al  investigaţiei  preliminare 
referitoare  la  infracţiuni.  Un  coordonator  al  calităţii,  selectat  dintre  judecătorii 
districtuali pe o perioadă de un an, este însărcinat cu sprijinirea grupurilor de lucru 
asupra calităţii,  cu implementarea instruirii,  cu menţinerea contactelor cu diferitele 
persoane interesate şi cu editarea raportului asupra calităţii, conform celor descrise 
mai jos. 

În mod normal, în fiecare an au loc patru grupuri de lucru asupra calităţii; la 
acestea  participă  judecători  din  cadrul  fiecărei  instanţe  districtuale  din  jurisdicţia 
Curţii  de  Apel,  membri  ai  Curţii  de  Apel  şi  referenţi  ai  acesteia.  De  asemenea 
procurori, avocaţi privaţi, avocaţi ai serviciului de asistenţă juridică gratuită şi şefi ai 
investigaţiei preliminare pot fi membri ai grupurilor de lucru asupra calităţii. Principiul 
fundamental este ca fiecare judecător să-şi aducă aportul la grupurile de lucru.

Selectarea temelor de dezvoltare este bazată pe magnitudinea problemei de 
soluţionare a cauzelor, actualitatea şi tangibilitatea acesteia. Selectarea temelor este 
finalizată în timpul Conferinţei asupra calităţii, ce are loc în fiecare toamnă, la care 
participă judecători  din jurisdicţia curţii  de apel, referenţi,  judecători  în pregătire şi 
reprezentanţi  ai  persoanelor  interesate.  Atunci  când  sunt  selectate  temele  şi 
obiectivele sunt stabilite,  se procedează cu mare atenţie pentru a nu compromite 
independenţa instanţelor sau a sistemului judiciar. 

În mod normal, fiecare grup de lucru asupra calităţii este însărcinat cu una din 
teme.  Grupurile  de  lucru  identifică  problemele  aferente  temei,  caută  practicile 
adoptate în diferite instanţe districtuale, defineşte procedura ce poate fi  acceptată 
mutual  şi  face  propuneri  pentru  armonizarea  practicilor  în  instanţă.  Măsurile  de 
urmărire sunt deja create atunci când se stabilesc obiectivele. Rapoartele grupurilor 
de  lucru  sunt  prezentate  în  cadrul  Conferinţei  asupra  calităţii,  sunt  discutate  şi 
obiectivele  de  calitate  şi  în  baza  rapoartelor,  sunt  stabilite  pentru  următorul  an. 
Raportul  asupra calităţii,  ce include rapoartele finale,  este distribuit  în  fiecare an, 
gratuit,  participanţilor  la  proiectul  de  calitate,  tuturor  instanţelor  din  Finlanda  şi 
diferitelor  persoane interesate.  Acesta  este  de  asemenea publicat  pe reţeaua de 
intranet judiciară şi pe internet (www.oikeus.fi / 27723.htm).

Proiectul de calitate este sprijinit prin instruire, oferită timp de 6–8 zile pe an. 
Pe lângă temele de calitate ale anului, instruirea a acoperit în fiecare an un domeniu 
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selectat de drept substanţial, ex. principiile generale ale dreptului penal, contracte şi 
prejudicii.  Proiectul  de  calitate  a  fost  recunoscut  atât  de  comunitatea  juridică 
finlandeză cât şi de cea internaţională. În 2005, Asociaţia barourilor din Finlanda a 
oferit  proiectului  de  calitate  premiul  pentru  Acţiunea  juridică  a  anului,  sub  forma 
trofeului Defensor Legis, o sculptură din bronz de Veikko Myller şi a unui certificat. 
De asemenea în 2005, Proiectul de calitate a câştigat competiţia Consiliului Europei 
şi a Comisiei Europene „Crystal Scales of Justice”. Un total de 22 proiecte din 15 ţări 
au  participat  la  acest  concurs.  proiectul  de  calitate  a  primit  sculptura  de  cristal 
eponimă şi o diplomă.

Proiectul  de  calitate  continuă  cu  noi  teme  şi  elemente.  Un  nou  element, 
publicat în 2006, este stabilit în Reperele de calitate pentru formularea sentinţelor. 
Forma reperelor  reprezintă  o  bază pentru lucrul  asupra  calităţii  din  anii  următori, 
precum şi pentru monitorizarea dezvoltărilor în ceea ce priveşte calitatea. În 2008, 
proiectul de calitate a început să pregătească un portal internet pentru a oferi tuturor 
judecătorilor  o  oportunitate  de  a  găsi  baze  de  date  juridice  şi  toate  informaţiile 
relevante pentru administrarea şi oferirea justiţiei prin intermediul unui singur portal.

1.4.2.2  Sistemul de calitate totală în Olanda  
Cadru istoric
Consiliul pentru sistemele judiciare a adoptat în 2002 iniţiativa de a dezvolta 

un sistem de calitate totală cunoscut drept RechtspraaQ. Unul din factorii din spatele 
acestei iniţiative a fost nevoia de a adopta o abordare mai coerentă asupra diferitelor 
activităţi  de calitate. Înainte de înfiinţarea Consiliului,  diferite proiecte naţionale au 
fost implementate de şi pentru instanţe pentru a îmbunătăţi organizarea sistemului 
judiciar. Acestea au fost grupate într-un program cunoscut ca PVRO – Programul 
pentru întărirea organizării judiciare. Proiectele implementate în acest scop includeau 
îmbunătăţirea proceselor de lucru, a tacticii  personalului  şi  a calităţii  performanţei 
judiciare. După PVRO, instanţele au simţit nevoia unei ‘umbrele’ ce combină aceste 
activităţi într-un singur sistem. A existat de asemenea nevoia pentru o abordare mai 
sistematică a îmbunătăţirii calităţii. Aceasta a rezultat în trecerea de la o abordare 
orientată  pe  subiect  la  o  abordare  bazată  pe  managementul  total  al  calităţii.  De 
asemenea,  un  rol  important  în  această tranziţie  l-a  avut  şi  faptul  că  promovarea 
calităţii era datoria statutară a Consiliului şi că sistemul de calitate a fost o condiţie 
necesară pentru înfiinţarea sistemului.  Introducerea sistemului  de finanţare pentru 
sistemul judiciar a fost condiţionată de implementarea sistematică a unui sistem de 
calitate integral, din moment ce acesta ar echilibra natura cantitativă a sistemului de 
finanţare. 

Principiile fundamentale ale managementului total al calităţii
Diferite principii fundamentale au fost formulate pentru dezvoltarea sistemului 

de calitate. Sistemul de calitate este construit  pe fundaţiile deja existente.  Atenţia 
este mai degrabă concentrată asupra îmbunătăţirii interne în cadrul instanţelor decât 
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pe  oferirea  de  informaţii  către  exterior.  Îmbunătăţirea  proceselor  fundamentale 
constituie prioritatea numărul unu. Este important să se asigure că sistemul impune 
nu mai mult de un control uşor şi că instanţele îl percep ca pe un ajutor şi ca un 
stimulent, nu ca pe o cămaşă de forţă birocratică. Sistemul este bazat pe modelul 
INK,  comparabil  cu modelul  EFQM. Acesta  face diferenţa între  diferitele  domenii 
inter-relaţionate ce solicită atenţia managementului: conducere, strategie şi tactică, 
administrarea  personalului,  administrarea  resurselor,  a  proceselor,  clienţilor  şi 
furnizorilor,  personalului,  societăţii,  organelor  de  management  şi  de  finanţare, 
îmbunătăţire şi inovaţie. 
În momentul în care s-a înfiinţat RechtspraaQ, s-au formulat mai multe scopuri:

• sistemul  trebuie  să  contribuie  la  coeziunea  activităţilor  de  calitate  din 
instanţe; 

• sistemul trebuie să producă o îmbunătăţire planificată a calităţii;
• sistemul trebuie să ofere un mijloc prin care instanţele să ofere informaţii 

despre calitate atât Consiliului cât şi clienţilor şi societăţii, în general; 
• sistemul trebuie să permită demonstrarea Consiliului că sistemul judiciar 

lucrează sistematic la îmbunătăţirea calităţii;
• sistemul  trebuie  să  faciliteze  schimbul  şi  compararea  cunoştinţelor  şi 

experienţelor între instanţe;
• sistemul trebuie să ofere o contragreutate sistemului de finanţare bazat pe 

eficienţă şi viteză.
Pe  scurt,  sistemul  de  calitate  are  următoarele  scopuri:  îmbunătăţeşte, 

direcţionează, dovedeşte, compară şi înfiinţează.
Cadru normativ
Baza pentru sistemul de calitate trebuie că o constituie statutul  instanţei  şi 

statutul sectorului.  Aceste statute (sau reguli)  descriu ce subiecte sunt importante 
pentru administrarea corespunzătoare a justiţiei. Aceste subiecte au legătură atât cu 
organizarea  cât  şi  cu  performanţa  judiciară.  Statutul  instanţei  stabileşte  sarcinile 
comisiei de administrare a instanţei, în timp ce statutul sectorului descrie sarcinile 
administrării  sectorului.  Statutele  enumeră  aspectele  considerate  importante  de 
instanţe şi de Consiliu şi cerinţele justificate suplimentare ale persoanelor interesate 
direct.  Astfel,  statutul  oferă o imagine  de  ansamblu asupra  a ceea ce înseamnă 
calitatea. 

Subiectele sunt clasificate făcând referinţă la domeniile de interes din modelul 
EFQM. Statutele descriu ce trebuie să facă o instanţă şi nu cum ar trebui să facă 
aceasta. Exemple de subiecte din statut sunt formularea planurilor de îmbunătăţire 
bazate pe rezultatele studiilor de apreciere a clienţilor şi a formulării tacticii asupra 
tratării  persoanelor aflate în litigiu de către tot  personalul.  O parte din statut  este 
sistemul de măsurare a performanţei judiciare. Acest sistem constă în indicatori de 
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calitate măsurabili şi standardizaţi cu privire la integritate şi imparţialitate, calificare, 
tratament, unitate juridică şi viteză. 

Statutele  nu  sunt  statice,  ci  sunt  supuse  schimbărilor.  Spre  exemplu, 
instanţele sunt din ce în ce mai mult înclinate să fie de acord cu standardele comune. 
Schimbarea legislaţiei sau dorinţele persoanelor interesate pot rezulta de asemenea 
în evaluare.

Instrumente de măsurare
Instanţele  utilizează  diferite  instrumente  pentru  măsurarea  gradului  de 

îmbunătăţire a calităţii.
 La  fiecare  doi  ani,  consiliile  de  administraţie  ale  instanţelor  analizează 

progresul  activităţilor  de  îmbunătăţire  referitor  la  diferitele  părţi  ale 
statutelor.

 O dată la fiecare patru ani, instanţele efectuează un studiu de evaluare a 
clienţilor (pentru descriere, vezi 4.10). Multe instanţe utilizează o listă de 
clienţi pentru a clarifica rezultatele studiului de evaluare.

 O  dată  la  patru  ani,  instanţele  efectuează  un  studiu  de  evaluare  a 
personalului.  Participanţilor  de  pe  listă  li  se  cere  să  evalueze  diferite 
aspecte, precum oportunităţile de instruire şi presiunea lucrului. 

 O dată la patru ani, un comitet vizitează instanţele. Comitetul de vizitare 
este alcătuit  dintr-un număr de membri  ai  consiliilor de administraţie ale 
instanţelor,  dar  majoritatea  sunt  persoane  din  exterior,  spre  exemplu, 
profesori  sau avocaţi.  Vizita  permite  sistemului  judiciar  să  demonstreze 
societăţii calitatea performanţei acestuia. În plus, , perspectiva externă a 
comitetului de vizitare promovează calitatea progresului din instanţe. 

 Auditurile sunt instrumente importante în sistemul de măsurare. Întrebări 
referitoare la audit au fost de asemenea formulate pentru fiecare parte a 
statutelor, pentru care instanţele pot aplica, în cazul în care doresc să-şi 
evalueze poziţia. 

Ciclul planifică-fă-verifică-acţionează
Rezultatele  măsurătorilor  servesc  ca  bază  pentru  noi  îmbunătăţiri  aduse 

instanţelor.  Măsurătorile  sunt  analizate,  după  care  se  întocmesc  planuri  de 
îmbunătăţire ce trebuie să conducă la îmbunătăţiri reale în practica organizării şi a 
performanţei judiciare. În mod ideal, procesul de îmbunătăţire a calităţii în instanţe 
trebuie să fie unul continuu. 

1.4.3 Conducere şi management 

Din  păcate,  nu  pare  să  se  acorde  prea  multă  atenţie  conducerii  şi 
managementului în contextul sistemelor judiciare. Membrii grupului de lucru sunt de 
părere că o atenţie mai mare acordată acestui subiect important ar veni în beneficiul 
calităţii totale a sistemului judiciar. 
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1.4.3.1  Cursuri asupra managementului instanţelor în Austria  
În  Austria  nu  există  un  Consiliu  judiciar.  Administrarea  instanţelor  intră  în 

sarcina preşedinţilor celor patru “Înalte Curţi de Apel” (HCA; “Oberlandesgericht”) şi a 
Ministerului de Justiţie (MJ). Preşedinţii  celor patru HCA sunt pilonii  Administraţiei 
instanţelor descentralizate.

Începând  cu  2006,  aceştia  organizează  cursuri  pentru  managementul 
instanţelor  pentru  judecători  şi  procurori  care  doresc  să  obţină  şi  sarcini 
administrative pe lângă cele judiciare. Cu excepţia funcţionarilor publici, în MJ toate 
funcţiile administrative (preşedinţi de instanţe, directori ai instanţelor districtuale) sunt 
deţinute de judecători, şi se practică de decenii ca doar foşti judecători sau foşti să 
fie numiţi ca şefi de divizii.

În cadrul cursurilor menţionate, judecătorii seniori şi îndrumătorii din exterior 
predau într-o manieră interdisciplinară. Cursurile durează aproximativ 18 luni  fiind 
formate din până la 8 părţi de două sau trei zile. “Clasa studenţilor” este alcătuită din 
aproape 20 persoane din toate părţile Austriei. Nu sunt predate doar subiecte ce ţin 
de partea judiciară, ci şi subiecte referitoare la dezvoltarea personală, comunicare, 
toate tipurile de “aptitudini uşoare”.

În  prezent,  aceste  cursuri  se  află  la  capătul  unui  proces  de  dezvoltare 
îndelungat  care  a  început  cu  mulţi  ani  în  urmă  punând  accentul  pe  faptul  că 
judecătorii şi juriştii buni pot dar nu trebuie neapărat să fie şi buni manageri. Pentru a 
păstra principiul important că doar judecătorii menţin administraţia instanţelor, a fost 
înfiinţat un asemenea mod de predare a tehnicilor de management.

1.4.3.2  Conducere şi management în Danemarca  
Un modul de conducere şi  de management constituie o parte importantă a 

programului  de pregătire obligatoriu pentru tinerii  judecători  adjuncţi.  Mai târziu în 
cariera acestora, judecătorilor adjuncţi li se oferă un program de pregătire extensivă 
concentrată pe conducere şi dezvoltare personală.

Membrilor  personalului  de  cancelarie  ce  au  manifestat  interes  pentru 
conducere  şi  management  li  se  oferă  de  asemenea  un  program  de  pregătire 
extensivă concentrată pe conducere şi management. Participarea la acest program 
este o cerinţă necesară pentru numirea în anumite poziţii.

Referitor la numirea preşedinţilor în instanţele districtuale, un test ce apreciază 
capacităţile  de  conducere  ale  unui  candidat  face  parte  încă  din  2006  din 
fundamentarea  deciziilor de numire în funcţie în cadrul Consiliului Judiciar.

Preşedinţii  instanţelor districtuale, cele două înalte curţi, Curtea Supremă şi 
directorul  general  al  Administraţiei  Instanţelor  se  întâlnesc  în  cadrul  seminariilor 
asupra conducerii şi managementului de patru ori pe an. Auto-evaluarea, timpul de 
procesare  a  cazurilor,  utilizarea  informaţiilor  referitoare  la  management, 
managementul personal şi organizarea instanţelor sunt printre subiectele discutate în 
cadrul acestor seminarii.
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Pregătirea  de  conducere  pentru  managerii  de  top  este  oferită  la   nivel 
individual.

Administraţia instanţelor daneze oferă diferite seminarii asupra conducerii  şi 
managementului  pentru  managerii  juniori  şi  facilitează  o  serie  de  reţele  pentru 
aceştia.

Administraţia  instanţelor  daneze  mai  oferă  instanţelor  dar  şi  cetăţenilor 
consiliere informală cu privire la conducere şi management.

Multe instanţe organizează periodic zile de proiect. Pe durata acestor zile sunt 
discutate deseori probleme legate de conducere.

1.4.3.3  Dezvoltarea  managementului  pentru   manageri  de  instanţe  în   
Olanda

Informaţii generale
Începând cu 1 ianuarie 2002 Consiliul colegial răspunde pe deplin de calitatea 

sistemului  judiciar  şi  de  funcţionarea  instanţelor.  Introducerea  unui  management 
integral a dat un imbold dezvoltării managementului în cadrul instanţelor.

Consiliul pentru sistemele judiciare îndeplineşte o responsabilitate statutară ce 
asigură calitatea managerilor  precum şi recrutarea unor manageri de bună calitate 
pe  viitor.  În  plus,  Consiliul  doreşte  să  sprijine  şi  să  stimuleze  dezvoltarea  unui 
management eficient al instanţelor. Din acest motiv, Consiliul introduce o politică de 
Dezvoltare a Managementului (MD) ce vizează (viitorii) manageri.

Grup ţintă
Programul  MD  al  Consiliului  este  destinat  managerilor  instanţelor,  adică 

preşedinţilor, preşedinţilor de sector şi a directorilor operativi. În plus, un program tip 
conducător de echipă are ca scop acelaşi grup ţintă. Acesta este de asemenea oferit 
la iniţiativa Consiliului.

Programele de pregătire pentru toţi ceilalţi manageri sunt oferite de Agenţia de 
Pregătire Naţională. 

Selecţie, numire şi evaluare
Consiliul  se ocupă de selecţia şi  numirea managerilor.  Mai  întâi,  are loc o 

selecţie  centrală  pentru  a  introduce  posibili  candidaţi  potriviţi  pentru  funcţiile  de 
manageri  ai  instanţelor  locale.  Consiliul  organizează  interviuri  de  evaluare  cu 
preşedinţii Consiliilor colegiale ce au în vizor dezvoltarea acestor manageri. 

Programul MD pentru managerii obligatorii
Programele  de  pregătire  oferite  de  Consiliu  sunt  ajustate  pentru  a  sprijini 

dezvoltarea personală şi profesională a managerilor şi constau în interviuri, module 
de  cunoaştere  şi  de  aptitudini  şi  de antrenare.  Conţinutul  acestor  programe este 
ajustat periodic în vederea dezvoltării dorite a organizării sistemului judiciar.

Programul MD pentru viitorii preşedinţi de sector
Consiliul răspunde de asigurarea personalului pentru funcţiile de management 

din cadrul instanţelor.  Consiliul deţine un Program de Dezvoltare de Management 
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(MD) pentru viitorii  preşedinţi  de sectoare. Programul MD este adresat membrilor 
sistemului judiciar cu experienţă în management şi cu ambiţie de a deveni preşedinţi 
de sector. 

Admiterea  în  programul  MD  este  posibilă  după  selectarea  comitetului  de 
admitere MD. Comitetul de admitere este alcătuit din nouă manageri experimentaţi. 
Bazându-se pe informaţii din diferite surse (inclusiv din evaluare), aceştia stabilesc 
dacă admiterea  în  program şi  miza de  pregătire  pentru  funcţia  de preşedinte de 
sector  reprezintă  pasul  corect  în  carieră  pentru  candidaţii  din  prezent.  Comitetul 
emite recomandări Consiliului pentru toţi candidaţii, după care Consiliul decide cine 
va face parte din programul MD.

Candidaţii care au absolvit programul MD sunt admişi către miza MD de viitori 
preşedinţi de sector. 

Primul grup de 20 viitori preşedinţi de sector a început programul în ianuarie 
2003 şi l-a încheiat în martie 2004.

Programul de pregătire MD este ajustat în permanenţă în funcţie de nevoile în 
continuă schimbare.

1.4.4  Procedura referitoare la reclamaţii

1.4.4.1  Îmbunătăţirea  gestionării  reclamaţiilor  în  sistemul  judiciar  din   
Belgia

Înaltul Consiliu al Justiţiei s-a ocupat cu gestionarea reclamaţiilor referitoare la 
sistemul judiciar încă din 2000. Înaltul Consiliu îşi revizuieşte modul de gestionare a 
reclamaţiilor sistematic şi întocmeşte rapoarte asupra acestora anual (reprezintă o 
secţiune cheie a raportului anual al Consiliului), dar numărul de reclamaţii ce intră în 
competenţa Consiliului este destul de scăzut. Spre exemplu, în 2007, Consiliul era 
competent doar pentru 240 din 539 reclamaţii primite.

În  plus,  Consiliul  nu  este  singura  instanţă  care  gestionează  asemenea 
reclamaţii.  În cea mai mare parte a timpului,  reclamanţii  îşi  trimit plângerile direct 
către instanţe şi procuraturi sau către Ministerul de Justiţie care trimite majoritatea 
reclamaţiilor  către  instanţe.  Date  agregat  referitoare  la  aceste  reclamaţii  nu  sunt 
disponibile publicului, nici informaţii asupra gestionării reclamaţiilor de către sistemul 
judiciar şi de minister. 

Înaltul Consiliu consideră că este extrem de important să se înveţe din toate 
reclamaţiile concrete pentru a îmbunătăţi  funcţionarea sistemului  judiciar pe viitor. 
Prin urmare, în 2004, Înaltul Consiliu a delegat o echipă de cercetători din cadrul a 
două universităţi pentru a examina procedurile referitoare la reclamaţii, sistemele de 
înregistrare  a  acestora  şi  modelele  de  raportare  a  reclamaţiilor  pentru  sistemul 
judiciar şi pentru Înaltul Consiliu. În baza acestor informaţii Înaltul Consiliu a ajuns la 
următoarele concluzii:

 O reclamaţie referitoare la funcţionarea sistemului judiciar este definită ca 
orice metodă de critică cu privire la discrepanţa dintre serviciul oferit celor 
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ce îşi caută dreptatea şi dintre ceea ce poate fi aşteptat în mod legitim de 
la un sistem judiciar ce funcţionează corespunzător.

 Cetăţeanul doreşte nu doar o ureche să fie auzit, ci şi să observe că se 
intervine la ţintă pentru remedierea nemulţumirii.

 Faptul că Înaltul Consiliu trebuie să se declare de multe ori incompetent în 
ceea  ce  priveşte  gestionarea  unor  din  reclamaţii  este  de  asemenea  o 
sursă majoră de insatisfacţie printre cetăţeni, care interpretează din ce în 
ce  mai  des  acest  lucru  ca  lipsă  de  bunăvoinţă  pentru  a  le  rezolva 
reclamaţiile.  Înaltul  Consiliu vrea să asigure că, în măsura în care este 
posibil, se oferă o soluţie reală reclamaţiei formulate de cetăţean.

 Prin  urmare,  reclamaţia  trebuie  gestionată  în  primă  fază  în  locul  unde 
problema  apare.  Aceasta  reprezintă  de  asemenea  o  ocazie  pentru 
stimularea  responsabilităţii  din  partea  membrilor  sistemului  judiciar 
implicaţi.  În  plus,  cetăţenii  vor  primi  garanţia  că  reclamaţiile  lor  şi 
gestionarea acestora în primă instanţă vor fi urmărite de Înaltul Consiliu. 

Procedura în două faze privind procedurile este următoarea:
• fiecare reclamaţie primită  de orice autoritate publică trebuie comunicată 

Înaltului  Consiliu.  Aceasta oferă Înaltului  Consiliu o  imagine completă a 
reclamaţiilor ce privesc sistemul judiciar;

• Înaltul  Consiliu primeşte reclamaţia,  o înregistrează, o codifică, o trimite 
către autorităţile competente şi notifică cetăţenii cu privire la aceasta;

• într-o  perioadă de trei  luni,  preşedintele  instanţei  sau procurorul  şef  va 
informa cetăţeanul  şi  Înaltul  Consiliu  cu  privire  la  ceea ce  a  fost  făcut 
referitor la reclamaţie;

• dacă  cetăţeanul  consideră  că  nu  a  primit  o  soluţie  satisfăcătoare  la 
reclamaţia sa în primă instanţă, Înaltul Consiliu – în a doua instanţă – va 
putea să efectueze o nouă citire a reclamaţiei.

 Utilizarea  reclamaţiilor  ca  puncte  de  plecare,  recomandări  pentru 
îmbunătăţirea funcţionării sistemului judiciar formulate de Înaltul Consiliu. 
Cetăţeanul profită pe termen lung de pe urma acestor recomandări.

Pentru a trece la acest sistem nou de gestionare a reclamaţiilor, o propunere 
de  lege  a  fost  introdusă  în  parlament.  În  aşteptarea  aprobării,  Înaltul  Consiliu  a 
dezvoltat o nouă bază de date referitoare la reclamaţii. Instanţele şi procuraturile vor 
putea accesa baza de date utilizând o aplicaţie bazată pe web.

1.4.4.2  Procedura privind reclamaţiile în Lituania  
Consiliul judiciar şi preşedintele instanţei unde este angajat judecătorul sau 

preşedintele  oricărei  instanţei  la  un  nivel  mai  înalt  va  avea  dreptul  să  ia  în 
considerare  reclamaţiile  referitoare  la  activităţile/comportamentul  judecătorilor  în 
Republica Lituania. După analizarea unei reclamaţii partea poarte propune instituirea 
unei  acţiuni  disciplinare  prin  înaintarea  unei  moţiuni  justificate  pentru  instituirea 
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acţiunii  disciplinare către Comisia de etică şi  disciplină judiciară.  În cazul  în care 
Comisia  de  etică  şi  disciplină  judiciară  acceptă  instituirea  acţiunii  disciplinare 
împotriva judecătorului, acţiunea disciplinară instituită va fi transferată Curţii judiciare 
de onoare are ia decizia finală. 

Comisia de etică şi disciplină judiciară, precum şi Curtea judiciară de onoare 
întâlnesc  în  activităţile  lor  reclamaţii  referitoare  la  activităţile/comportamentul 
judecătorilor,  aceste  instituţii  sunt  de  asemenea  supuse  administrării  acestor 
reclamaţii şi judecătorii pot avea anumite rezultate după analizarea acestora. Spre 
exemplu, se poate decide impunerea cenzurii sau consilierea preşedintelui republicii 
de a demite judecătorul. 

Prin  urmare,  preşedintele  Comisiei  de  etică  şi  disciplină  judiciară  Artūras 
Driukas şi preşedintele Curţii judiciare de onoare au introdus procedura de analizare 
a acţiunii disciplinare şi de specificare a tipului de reclamaţii cel mai des întâlnite.

1.4.5  Peer review ( evaluarea semenilor)

1.4.5.1  Peer review în cadrul instanţelor din Olanda  
În 2002, la cererea Consiliului pentru sistemele judiciare, Prisma a lansat un 

proiect  de “promovare  a evaluării  semenilor  în  instanţe prin  oferirea de asistenţă 
pentru implementarea şi  supravegherea executării  şi  evaluării  metodelor utilizate.” 
Termenul “peer review ” în instanţe este considerat a fi “o formă de consultare între 
colegi ce lucrează pe aceeaşi funcţie. Evaluarea semenilor se concentrează asupra 
organizării şi funcţionării unui judecător în timpul unei audieri şi contribuie la o cultură 
mai deschisă în instanţe.” Aceasta oferă judecătorilor la nivel individual o mai bună 
imagine asupra propriei funcţionări. Acest tip de evaluare se concentrează asupra 
aspectelor comportamentale şi nu asupra conţinutului judiciar al funcţiei. 

Următoarele două tipuri de peer review sunt cel mai des întâlnite în instanţe:
 Metoda tip cameră
O şedinţă de judecată este înregistrată video şi “analizată” de un judecător, 

coleg  al  celui  înregistrat.  Judecătorul  evaluat  primeşte  apoi  feedback  referitor  la 
comportamentul  său pe baza înregistrării  şi  observaţiilor  colegului  sprijinite de un 
expert comportamental care poate oferi propriile observaţii. Judecătorul astfel evaluat 
va indica în avans aspectele comportamentale asupra cărora doreşte feedback.

 Metoda incidentală
Un grup de aprox. şapte judecători discută periodic o situaţie practică (o dată 

la două luni timp de două ore) din experienţa unuia dintre participanţi sub îndrumarea 
unui conducător extern şi conform unei proceduri fixe. Această procedură se poate 
concentra asupra comportamentului din timpul audierii, asupra întrebărilor cu privire 
la colaborarea în cadrul organizaţiei sau evaluărilor pe cameră. 

Faza de proiect  a  fost  completată  şi  garantarea peer  review a  devenit  un 
‘produs’  Prisma permanent.  Peer  review este  acum un  fenomen familiar  fiecărei 
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instanţe,  cu  toate  că  frecvenţa  cu  care  asemenea  consultaţii  sunt  conduse  şi 
metodele utilizate încă variază. Nu doar judecătorii pot beneficia de pe urma evaluării 
semenilor,  dar  şi  conducătorii  de  departamente  şi  ceilalţi  angajaţi.  Nu  doar 
comportamentul unui judecător în complet unic, dar şi în cadrul unui complet colegial, 
poate fi  analizat, iar şedinţele de judecată  pe cameră  devin din ce în ce mai des 
supuse evaluării semenilor.

1.4.6 Timpi de procesare şi proceduri de lucru 

1.4.6.1  Timpi de procesare şi proceduri de lucru în Danemarca  
 Un pas important  pentru  transformarea în  realitate  a  viziunii  instanţelor 

daneze este furnizarea unor timpi rezonabili  de procesare a cazurilor în 
comparaţie cu aşteptările ce pot fi atinse. 

În consecinţă, Administraţia instanţelor daneze împreună cu preşedinţii tuturor 
instanţelor  au  oferit  un  număr  mare  de  obiective  pentru  timpii  de  procesare  a 
cazurilor  în  cauzele  penale,  civile  şi  de  executare  silită.  Atingerea  obiectivului 
depinde  de  procentajul,  ex.  80%,  de  cazuri  soluţionate  într-o  anumită  perioadă. 
Înainte de formularea obiectivelor, a fost iniţiată o serie de analize pentru asigurarea 
de obiective realistice şi ambiţioase. 

O serie de obiective au fost stabilite pe trei ani pentru 2008, 2009 şi 2010. 
Obiectivele  anului  2008  şi  2009 sunt  obiective  secundare,  în  timp ce  obiectivele 
anului 2010 sunt obiective pe termen lung. 

În  plus,  câteva  obiective  sunt  „obligatorii”,  în  sensul  că  există  o  decizie  a 
guvernului  sau  a  parlamentului  ce  stabileşte  obiectivele  timpilor  e  procesare  a 
cazurilor în cauzele de violenţă gravă şi în cazurile de viol.

 Administraţia  instanţelor  daneze  a  dezvoltat  un  sistem  informatic  de 
management,  aşa-numitul  Startpakke,  care  permite  instanţelor  –  şi 
departamentelor  acestora  –  să  urmărească  îndeplinirea  obiectivelor  în 
viteză. În acelaşi timp fluxul de cazuri poate fi urmărit, din moment ce prin 
natură există  o  legătură strânsă între  timpii  de procesare a cazurilor  şi 
fluxul de cazuri. Sistemul informatic de management este construit astfel 
încât  instanţele  să  poată  comanda  rapoarte  statistice  predefinite  şi  să 
poată  introduce  date  din  aceste  rapoarte  în  sistemul  informatic  de 
management.  Pe  termen  mediu  Administraţia  instanţelor  daneze  va 
analiza dacă această introducere de date poate fi automatizată. În prezent, 
o  serie  de  instanţe  sunt  încântate  cu  privire  la  introducerea  datelor  şi 
aceasta reprezintă o şansă pentru verificarea înregistrării datelor în cazuri. 

Pe  lângă  Startpakke,  Administraţia  instanţelor  daneze,  în  cooperare  cu 
instanţele la nivel individual stabileşte anual aşa-numitul  Embedsregnskab (raportul 
anual pentru fiecare instanţă). În acest raport anual, care nu include cifre economice 
şi bugetare, pot fi văzute numărul de cazuri soluţionate activităţile anului), timpii de 
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procesare a cazurilor anului şi numărul de cazuri finalizate, cântărite în funcţie de 
personal (productivitate).

În plus, este posibilă observarea proporţiei de resurse ale instanţei utilizate 
pentru  management  şi  administraţie  –  şi  astfel,  contribuie  indirect  la  producţie. 
Trebuie notat că nu se urmăreşte un management restrâns, ci existenţa unei proporţii 
optime de management şi administraţie pentru a sprijini cea mai bună calitate şi flux 
de cazuri. 

În prefaţa raportului anual, managementul individual al instanţei poate descrie 
în 3-4 pagini dezvoltarea din ultimul an şi motivul acesteia. Apoi, rapoartele anuale 
sunt publicate pe pagina de intranet a Administraţiei instanţelor daneze astfel încât 
instanţele să aibă posibilitatea unui reper. Din 2008, raportul anual va fi publicat pe 
site-urile  web  ale  instanţelor  astfel  încât  publicul  are  răspunderea  posibilităţii  de 
urmărire a dezvoltării instanţelor individuale. 

Crearea  de  repere  reprezintă  un  obiectiv  important  pentru  sistemul  de 
rapoarte anuale. Reprezintă intenţia de a permite instanţelor să identifice cele mai 
bune practici în relaţie cu tratamentul tipurilor individuale de cazuri şi să înveţe unele 
de la altele, cu consecinţa îmbunătăţirii atingerii obiectivelor pentru instanţe la nivel 
individual – şi pentru instanţele daneze la nivel global –. 

Astfel,  Administraţia  instanţelor  daneze  contribuie  indirect  la  comunicarea 
bunei practici între instanţe. Pe lângă acestea, s-a creat o echipă a celor mai bune 
practici formată din angajaţi ce lucrează pe post de consultanţi în procese precum şi 
ca angajaţi obişnuiţi ai instanţei. Sarcina echipei celor mai bune practici este de a 
observa  procedurile  de  lucru,  de  a  propune  noi  metode  de  lucru,  de  a  colecta 
informaţii şi de a securiza împărtăşirea cunoştinţelor.

Utilizarea  consultanţilor  interni  în  cele  mai  bune  practici  a  avut  un  impact 
semnificativ nu doar asupra proceselor de lucru ci  şi  asupra voinţei  de a discuta 
chestiuni  referitoare  la  calitatea  lucrului  instanţelor.  Credem  acestea  deoarece, 
consultanţii interni au cunoştinţe mai profunde cu privire la organizaţie şi la procesele 
de lucru decât consultanţii externi. Întrebările şi recomandările consultanţilor interni 
sunt considerate a fi mai uşor de acceptat.

 Toate procedurile de lucru în instanţele daneze sunt acoperite pe bază 
electronică.  Un  sistem  de  gestionare  a  cazurilor  există  pentru  toate 
domeniile (cazuri civile, penale, de executare silită şi cazuri de succesiuni). 

Sistemul contribuie la tratamentul eficient al cazurilor din moment ce sistemul 
generează automat texte şi scrisori standardizate către tipurile individuale de cazuri. 
Aceasta se întâmplă prin alegerea unui număr de coduri de caz ce depind de tipul de 
text standard necesar cazului respectiv.  Editarea acestuia poate fi  făcută în textul 
standard propus pentru cazul respectiv, dar de cele mai multe ori acest lucru nu este 
necesar deoarece numele părţilor, la sosirea cazului, sunt introduse în sistem. Prin 
urmare, nu e necesară introducerea aceloraşi informaţii mai târziu. 
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1.4.6.2  Timpi de procesare şi proceduri de lucru în Ungaria  
Obligaţiile noastre internaţionale şi aplicarea principiilor constituţionale solicită 

soluţionarea cazurilor într-un timp rezonabil scurt.
 Consiliul  Naţional al  Justiţiei  (NCJ) îşi  exercită o supraveghere continuă a 

timpilor de procesare în instanţe. Din 2005, Sistemul informatic integrat al instanţelor 
(BIIR)  şi  Sistemul  Informatic  de Management  (VIR)  ajută  NCJ,  Biroul  acestuia  şi 
conducătorii  instanţelor  în  executarea  acestor  sarcini.  Aceste  sisteme  oferă  date 
actualizate cu privire la termenii  limită de procesare, la acţiunile implementate de 
judecători şi la oferirea la timp a unei hotărâri părţilor (30 zile de la judecată). 

În 2000, NCJ a ordonat examinarea cazurilor cu timpi de procesare de peste 
doi  ani.  Preşedinţii  instanţelor  districtuale  au  examinat  aceste  cazuri  la  începutul 
fiecăror patru luni, apoi în fiecare an, şi au informat NCJ cu privire la observaţiile lor.

Ca rezultat, proporţia acestor cazuri în instanţele locale a scăzut până în 2006 
şi în instanţele districtuale până în 2007 în cazurile civile şi până în 2006 în cauzele 
penale. Rata acestor cazuri a fost sub 5 % din numărul cauzelor pe rol. Această 
tendinţă favorabilă s-a oprit şi, în cauzele penale, rata de ‘cazuri vechi’ a depăşit cea 
mai înaltă cifră (în 2002) de la studiul din 2000.

Există o situaţie nefavorabilă – poate critică – în cazurile iniţiate în instanţele 
districtuale. Aceasta este rezultatul reformei judiciare, care a oferit competenţă de 
judecată de fond instanţelor districtuale în de două ori mai multe cazuri decât până 
atunci. Totuşi, timpul de procesare în aceste cazuri a scăzut ca rezultat al înfiinţării a 
cinci  curţi  regionale  de  apel  (3  în  2003,  2  în  2005)  în  comparaţie  cu  situaţia 
anterioară când Curtea supremă formula sentinţe de instanţă superioară în aceste 
cazuri. Curţile de apel soluţionează cazurile –cu câteva excepţii – în şase luni. Există 
doar câteva instanţe (Instanţa metropolitană şi 4-5 din 19 instanţe districtuale) care 
trebuie să soluţioneze cea mai mare parte a ‘cazurilor vechi’. În alte instanţe, rata 
acestor cazuri este infinitezimală. 

NCJ a ajutat instanţele în cele mai grele situaţii prin crearea de noi posturi de 
judecători. Dacă în altă instanţă se eliberează un post, NCJ face tot posibilul să le 
aloce  instanţelor  în  situaţii  critice.  În  plus,  se  permite  angajarea  judecătorilor  în 
aceste funcţii, care sunt vacante temporar (ex. datorită concediului de maternitate). 
În unele cazuri, NCJ creşte numărul de asistenţi ai judecătorilor în anumite instanţe.

 NCJ a introdus anul acesta o rezoluţie prin care obligă preşedinţii instanţelor 
districtuale  să  lucreze  la  o  strategie  de  administrare  eficientă  pentru  a  soluţiona 
cazurile  lungi  şi  pentru  a  crea  un  sistem  de  puncte  de  vedere  cu  privire  la 
supravegherea continuă a  cazurilor  şi  la  sprijinirea  judecătorilor  fără  a  prejudicia 
independenţa judiciară. 
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1.4.7  Pregătire

1.4.7.1  Pregătire în Ungaria  
O  calitate  ridicată  a  justiţiei  presupune  ca  actorii  sistemului  judiciar  –  în 

particular judecătorii– trebuie să fie capabili să îndeplinească cerinţele profesiei lor.
Primul şi cel mai important nivel de selecţie este recrutarea de noi judecători, 

care  în  practică  înseamnă  selectarea  celor  mai  buni  şi  potriviţi  candidaţi  dintre 
numărul mare de aplicanţi. Aceste persoane lucrează cel puţin trei ani ca judecători 
în formare. Între timp, aceştia se pregătesc pentru viitoarea lor profesie din cadrul 
unei pregătiri organizate central.

Cerinţele,  criteriile  şi  metodele  de  selecţie  a  viitorilor  judecători  stabilesc 
calitatea  nivelului  profesional  corpului  de  judecători.  Pe  lângă un nivel  ridicat  de 
cunoştinţe  profesionale,  judecătorii  trebuie  să  deţină  aptitudini  de  comunicare  şi 
empatice adecvate, deschidere, judecată corectă şi abilitatea de a exclude prejudicii 
în timpul lucrului de zi cu zi. Aceste obiective pot fi atinse pe deplin atunci când viitorii 
judecători  sunt  selectaţi  în  baza  unor  criterii  obiective  într-un  singur  proces 
transparent. Examenul de admitere centralizat pentru judecătorii în formare (examen 
competitiv) serveşte scopului în timp ce respectă cererea viitorului angajator: acesta 
trebuie să joace un rol în procesul de selecţie.

Examenul competitiv de succes, stadiul obligatoriu de formare şi de pregătire 
şi  examenul  de  calificare  juridică  nu  rezultă  în  numirea  automată  în  funcţia  de 
judecător. Trebuie admis faptul că rutina a câştigat în alte domenii juridice nivelul 
ridicat de cunoştinţe teoretice ar putea să compenseze perioada formării în instanţă 
şi să fie egal acceptabilă. În cazul primului grup – în Ungaria pe o perioadă de un 
an– o perioadă de instruire mai scurtă trebuie să aibă titlu obligatoriu, în timp ce în 
cazul grupului  din urmă (pentru alţi  specialişti  juridici),  o asemenea pregătire este 
dorită, lucru ce îi pregăteşte pentru lucrul judecătorilor.

Numirea unui judecător trebuie să fie rezultatul unei proceduri de selecţie, nu 
doar  o  numire  formală.  În  acest  proces,  opinia  profesională  a  sistemului  judiciar 
trebuie să joace un rol important.

Cariera profesională a judecătorilor trebuie bazată pe criterii obiective precum 
nivelul profesional, cunoştinţele profesionale bazate pe o pregătire continuă, lucrul 
eficient, calificări post-universitare, integritate şi imparţialitate.

1.4.7.2  Pregătire în Letonia  
Administraţia  Instanţelor  din  Letonia  răspunde de  planificarea şi  furnizarea 

pregătirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului instanţei. Ca şi pregătirea 
iniţială,  pregătirea  continuă  este  implementată  de  Centrul  Leton  de  Pregătire 
Judiciară (LJTC), fondat în 1995 ca o organizaţie non-profit cu scopul de a furniza o 
educaţie juridică continuă pentru întărirea sistemului de instanţe şi pentru contribui la 
dezvoltarea  unei  zone  judiciare  comune  în  Uniunea  Europeană.  În  2005,  a  fost 
înfiinţat Consiliul LJTC, organism de consultanţă superior cu următoarele funcţii: 
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• pentru a aproba strategiile anuale, planurile de lucru şi rapoartele anuale;
• monitorizarea cheltuielilor financiare;
• numirea şi revocarea Consiliului de conducere;
• aprobarea alcătuirii Grupului de lucru asupra dezvoltării curriculare şi altor 

instituţii implicate în lucrul fundaţiei. 
Grupul de lucru asupra dezvoltării curriculare (CDWG) este responsabil pentru 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor de pregătire pentru judecători şi personalul 
instanţei  în  baza  informaţiilor  primite  în  urma evaluării  programelor  de  pregătire. 
Administraţia  instanţelor  ia  decizia  finală  asupra  aprobării  programului  stabilit  de 
CDWG. LJTC nu are instructori full-time sau part-time interni, iar cursurile sunt ţinute 
de judecători, avocaţi, experţi şi specialişti cu calificări recunoscute în domeniu.

În timpul carierei  acestora, judecătorii  pot participa la activităţi  generale de 
pregătire  tot  timpul  anului,  acest  lucru  nefiind  obligatoriu,  dar  se  recomandă  cu 
căldură.  Trebuie menţionat  că există unele seminarii  generale pe care judecătorii 
sunt  obligaţi  să  le  urmeze  (precum reforma legislativă,  chestiuni  de  interpretare, 
aplicarea dreptului internaţional, aptitudini de întocmire a documentelor legale şi de 
comunicare).  Pregătirea în  serviciu  este de asemenea obligatorie  pentru  anumite 
funcţii administrative (ex. judecători şefi). 

Judecătorii au dreptul să participe la un număr minim de zile de pregătire la 
LJTC,  precum  şi  la  alte  cursuri  de  pregătire  oferite  de  Ministerul  de  Justiţie, 
Administraţia instanţelor sau de alte organizaţii. Se oferă de asemenea sprijin pentru 
participarea  judecătorilor  la  programe de  pregătire  internaţionale,  la  conferinţe  şi 
seminarii.

1.4.8 Aprecierea calităţii şi calitate judiciară

În  ceea  ce  priveşte  calitatea  judiciară,  trebuie  menţionată  existenţa  unor 
coduri  de  conduită  ce  reglementează comportamentul  magistraţilor  în  diferite  ţări 
ENCJ. Aceste coduri nu vor fi discutate în acest raport, din moment ce acest subiect 
este deja  analizat  în  prezent  de grupul  de lucru asupra răspunderii  judecătorilor, 
condus de Franţa. pentru informaţii  suplimentare referitoare la acest subiect, vom 
face referire la acestea în viitorul raport al grupului de lucru menţionat mai sus, ce va 
fi publicat pe site-ul ENCJ (www.encj.eu) după finalizarea acestuia.

1.4.8.1  Asigurarea calităţii prin “monitorizare” sau “audit”: ‘Controlul intern’   
în Austria

Una din sarcinile principale pentru asigurarea calităţii  este “Innere Revision 
(IR)”, adică, “Controlul  intern”. Acest IR nu trebuie confundat cu “investigaţie” sau 
“supraveghere”  sau  “examinare”;  puteţi  folosi  cuvintele  “monitorizare”  sau  “audit” 
pentru  a oferi  o imagine a IR.  În  scopul  acestui  raport  se va utiliza termenul  de 
“control”. 
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Acesta este un control  intern  – efectuat de judecători  (şi  nu de experţi  din 
exterior);  întotdeauna  este  o  instanţă  ca  entitate  deplină  ce  se  supune  IR  –  nu 
judecătorul la nivel individual sau angajatul individual.

Fiecare Înaltă Curte de Apel (HCA) are un “Vizitator şef (Leitender Visitator)” 
care este un judecător independent al HCA. Toţi vicepreşedinţii celor 20 de instanţe 
regionale (Landesgericht) sunt membri ex officio ai echipei de vizitare. 

În funcţie de mărimea instanţelor, există o echipă de judecători şi de grefieri 
care efectuează Vizita fiecărei instanţe. Ideea este ca fiecare instanţă să fie auditată 
la fiecare cinci – şapte ani. 

Membrii unei echipe de Vizitare fac parte de obicei din circuitele învecinate. 
Modus  operandi  al  IR  este  scris  într-un  “manual  al  IR”  pentru  a  obţine 

rezultate comparabile.
IR trebuie să respecte independenţa sistemului judiciar, nu trebuie să intervină 

în  deciziile  instanţelor  şi  nu  perturbă  procesele  din  instanţă.  IR  este  sprijinit  de 
procesarea de date electronice (EDP) ce conţine toate cifrele referitoare la volumul 
de lucru al instanţelor şi la durata cazurilor.

Importantă este diferenţa dintre IR şi sarcinile superiorului. IR nu are dreptul 
să  dea  ordine  (fapt  ce  intră  clar  în  domeniul  judiciar  –  dar  care  se  aplică  şi 
administraţiilor instanţelor).  Sarcina IR este un raport  final  al  fiecărui  control  – ce 
include recomandări către funcţiile responsabile – conform subiectului, care poate fi 
MJ, preşedintele HCA sau preşedintele /directorul instanţei.

“Manualul pentru IR” include liste de verificare detaliate ca ghid pentru control. 
Exemple: 
 personal; 
 volum de lucru; 
 relaţia  volum de  lucru/forţă  de  muncă  (cu  privire  la  judecători,  grefieri, 

dactilografi etc.);
 relaţia intrare/ieşire; 
 comunicare internă; 
 comunicare cu persoanele interesate (solicitanţi, avocaţi, poliţie etc.); 
 durata procedurilor; 
 clădire; 
 standarde tehnice; 
 mobilă;
 etc.
La aproximativ doi ani după vizită are loc o inspecţie pentru a verifica măsurile 

prevăzute.
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1.4.8.2  Principiile şi reperele de calitate propuse de proiectul de calitate al   
instanţelor din jurisdicţia Curţii de Apel din Rovaniemi  , Finlanda      

În 2006, proiectul  de calitate al  instanţelor din jurisdicţia Curţii  de Apel  din 
Rovaniemi  a  introdus  un  set  de  repere  de  calitate  pentru  formularea sentinţelor. 
Reperele de calitate formează o bază pentru lucrul de calitate al viitorilor ani, precum 
şi pentru monitorizarea dezvoltărilor în ceea ce priveşte calitatea.

Repere de calitate pentru formularea sentinţelor
Pregătirea reperelor de calitate a început în 2003, ca parte din proiectul de 

calitate. Încă de la început, principalul punct al proiectului l-a constituit acordul între 
sistemele judiciare asupra obiectivelor de dezvoltare referitor la calitatea deciziilor. 
Prin  urmare,  măsurarea  îmbunătăţirilor  calităţii  a  venit  de  la  sine,  devenind  o 
problemă relevantă la scurt timp după lansarea proiectului de calitate.

Raportul  asupra  reperelor  de  calitate  pentru  formularea  de  decizii  a  fost 
publicat în 2006. Acesta este alcătuit dintr-un memorandum explicativ şi o serie de 
repere pentru măsurarea calităţii formulării sentinţelor, prezentat sub formă de tabel. 
Reperele  de  calitate  reprezintă  un  eveniment  fără  precedent  în  istoria  dezvoltării 
judiciare în Finlanda.

Scopul principal al reperelor şi al evaluării efectuate cu ajutorul acestora, este 
de a servi ca o unealtă pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor instanţelor. O altă 
utilizare importantă a reperelor este ca instrument pentru pregătirea judiciară. În plus, 
acestea oferă un cadru comun pentru discuţiile referitoare la calitatea deciziilor, atât 
printre judecători cât şi la nivelul unei componenţe mai largi în administrarea justiţiei. 
O  utilizare  adiţională  a  reperelor  este  de  a  deschide  conceptul  de  formulare  a 
sentinţelor  şi  dezbaterea  referitoare  la  acest  concept  către  publicul  mai  larg. 
Rezultatele creării de repere poate servi în unele cazuri şi ca “alarmă” în cazul în are 
ceva este clar greşit în lucrul unei anumite instanţe. Şi în final, rezultatele creării de 
repere oferă managementului instanţei datele necesare pentru utilizarea acestora ca 
suport pentru cerinţele de resurse în negocierile anuale de performanţă cu Ministerul 
de  Justiţie.  Reperele  nu  au  fost  create  pentru  a  fi  utilizate  ca  mijloace  de 
supraveghere sau control al judecătorilor.

Reperele  au  fost  proiectate  pornind  de  la  premiza  că  măsurarea  calităţii 
deciziilor se face în principal din punctul de vedere al părţilor şi al altor participanţi la 
procedurile  judiciare.  Acest  punct  de  vedere  extern  al  reperelor  de  calitate  este 
alimentat de un număr de criterii de calitate ce au legătură cu lucrul instanţelor din 
punctul  de  vedere  al  propriului  personal  şi  al  aranjamentelor  practice  (punct  de 
vedere intern). Printr-o alegere conştientă, reperele de calitate privesc decizia la nivel 
micro – prin “interfaţa clientului” – unde interacţiunea dintre client şi judecător are loc.

Pregătirea reperelor de calitate a început cu identificarea acelor aspecte de 
formulare a sentinţelor – domeniile de apreciere – a căror calitate a fost măsurată. 
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Apoi,  un  număr  de  criterii  de  calitate  a  fost  stabilit  pentru  fiecare  domeniu  de 
apreciere. Şi, în cele din urmă, criteriile de calitate au fost clarificate tot prin exemple.

Reperele de calitate propuse constau consist în şase domenii de apreciere, 
care cuprind un total de 40 criterii de calitate, după cum urmează: 1) procedură (9 
criterii);  2)  judecată  (7  criterii);  3)  tratarea  părţilor  şi  a  altor  participanţi  în  cadrul 
procedurilor  (6  criterii);  4)  promptitudinea  procedurilor  (4  criterii);  5)  abilităţile 
profesionale  şi  competenţa  judecătorilor  (6  criterii);  şi  6)  organizarea  şi 
managementul deciziilor (8 criterii).

Pe lângă criteriile  de calitate – ceea ce s-a măsurat – reperele de calitate 
conţin un alt element esenţial, şi anume, punctele ce trebuie acordate în apreciere. În 
plus, există cinci categorii de metode de apreciere pentru a fi utilizate în contextul 
reperelor de calitate: 1) auto-apreciere; 2) studii; 3) aprecierea expertului; 4) analiza 
statistică; şi 5) declaraţii din partea instanţei înseşi.

Raportul  asupra  reperelor  de  calitate  pentru  formularea de  sentinţe  a  fost 
publicat în finlandeză, suedeză, engleză, franceză şi rusă, disponibil şi pe Internet 
(www.oikeus.fi/27670.htm).

1.4.8.3  Calita  te judiciară în Ungaria  
O  caracteristică  a  reformei  judiciare  este  lupta  pentru  autonomie  totală. 

Ungaria  a  ales  această  cale  în  1997,  atunci  când  s-a  înfiinţat  un  corp  central, 
independent  care  oferă  o  administraţie  internă  şi  externă  a  instanţelor.  Pentru  a 
atinge acest obiectiv, crearea de garanţii instituţionale pentru independenţa judiciară 
şi judiciar-administrativă este o condiţie necesară bazată pe o legislaţie de calitate 
ridicată.  Conform  acesteia,  sarcinile  şi  competenţele  instanţelor  şi  ale  corpurilor 
judiciare administrative, sunt guvernate de Constituţie şi de actele care trebuie să 
adune o majoritate de voturi în Parlament pentru a fi adoptată.

Pe lângă reglementările curente, este foarte importantă asigurarea unui cadru 
material  şi  infrastructural  al  lucrului  judiciar.  Acesta include cerinţele referitoare la 
clădirile instanţelor – care servesc drept puncte de contact între sistemul judiciar şi 
societate  –,  funcţionarea  şi  infrastructura.  Clădirile  bine  organizate,  sigure, 
respectuoase,  moderne  şi  eficiente  –  simbolizează  sistemul  judiciar  ca  o  putere 
independentă – servesc  nu doar aprecierii  angajaţilor  ci  şi  accesului  publicului  la 
justiţie.

Alegerea  persoanelor  potrivite  în  funcţia  de  judecători  intră  în 
responsabilitatea administraţiei judiciare. Aceştia trebuie să decidă cazurile – în baza 
pregătirii  lor  judiciare,  a  capacităţilor  profesionale  –  pe  o  bază  bine  întemeiată, 
independentă şi imparţială. Procesul de selectare şi de carieră trebuie să se bazeze 
pe  criterii  obiective  având  în  vedere  vizibilitatea  şi  constrângerile  drepturilor 
discreţionare ale conducătorilor instanţelor.

 Importanţa  sistemelor  viitoare  de  pregătire  este  din  ce  în  ce  mai  mare. 
Pregătirea are loc în centre de pregătire independente precum Academia judiciară 
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din Ungaria.  Separarea fizică şi  funcţională va solicita  funcţionarea independentă 
viitoare a acestora.

O  tendinţă  a  administraţiei  moderne  este  instalarea  şi  operarea  unor  noi 
tehnologii de informare şi de înregistrare. Aceasta vine în strânsă legătură cu relaţiile 
dintre  instanţe şi  public,  cu informarea societăţii  şi  cu accesibilitatea judecătorilor 
pentru întregul public.

Administrarea  de  înaltă  calitate  a  instanţelor  presupune  ca  organele 
administrative  centrale  –Consiliul  pentru  sistemele  judiciare  –  să-şi  fi  format  o 
imagine  extensivă  asupra  funcţionării  sistemului  judiciar,  a  sarcinilor  şi 
competenţelor,  a  aşteptărilor  societăţii  în  ceea ce  priveşte  instanţele  şi  la  opinia 
acestea cu privire la lucrul judiciar. 

Înfiinţarea şi organizarea legăturii sociale de funcţionare judiciară este foarte 
importantă.  În această privinţă,  contactele cu media, comunicarea ce stă la baza 
aprecierii şi evaluării puterii şi administraţiei judiciare joacă un rol important. 

Astăzi,  o  cerinţă  importantă  este  aplicarea  unor  metode  de  management 
actuale în administrarea judiciară. Pregătirea deciziilor,  propunerile şi formarea de 
opinii  este transferată comitetelor. Acest lucru poate fi realizat doar în cadrul unui 
transfer de competenţe în baza unor reguli  de guvernare.  Această metodă poate 
elibera şedinţele Consiliului,  ca organ administrativ.  Pericolul  acestei  metode este 
posibilitatea luării de decizii în paralel. 

Aceste  metode  servesc  împreună  la  realizarea  unei  funcţionări  judiciare 
efective, de succes, eficiente din punct de vedere costurilor şi al timpului.

PROMIS,  proiectul  pentru  îmbunătăţirea  motivării  unei  hotărâri 
judecătoreşti pronunţată în cauzele penale în Olanda

Instanţele penale au înfiinţat proiectul PROMIS (proiectul pentru îmbunătăţirea 
motivării unei hotărâri judecătoreşti pronunţată în cauzele penale) în 2004 cu scopul 
de  a  îmbunătăţi  calitatea  prezentării  probelor  şi  considerentelor  hotărârilor 
judecătoreşti  penale.  Premisa  pentru  iniţierea  acestui  proiect  a  fost  sentimentul 
prezent în instanţele penale că mai era loc pentru îmbunătăţirea motivării hotărârilor 
penale oferite de instanţele districtuale şi  de Curţile de Apel,  în ciuda faptului  că 
acestea erau corecte din perspectivă legală. Se simţea că aceste hotărâri erau scrise 
mai  mult  pentru curţile de apel  decât pentru părţi,  inculpat,  victimă sau alte părţi 
implicate.

Proiectul  a generat un model care, pentru a aduce o mai bună motivare a 
probelor şi a hotărârilor, şi a fost testat de cinci instanţe districtuale şi o curte de apel 
timp de câteva luni pentru a vedea cum funcţionează. Evaluarea acestui model a 
condus  la  concluzia  că  utilizarea  modelului  a  îmbunătăţit  considerabil  calitatea 
argumentării şi susţinerii probelor, dar motivarea sentinţelor în procesele penale a 
necesitat finisare mai ales că noua metodă nu putea fi implementată fără forţă de 
muncă şi resurse suplimentare. 
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Un program de monitorizare (PROMIS II) a fost implementat în 2006 prin care 
numărul de instanţe pilot a fost extins la şapte instanţe districtuale şi la două curţi de 
apel  şi  modelul  de  motivare  a  hotărârilor  a  fost  aliniat  cu  modificările  legislative 
(secţiunea  359:2  din  Codul  de  Procedură  Penală  din  Olanda,  privind  declaraţiile 
inculpaţilor ) şi o investigaţii ulterioare au fost lansate pentru a aprecia volumul de 
lucru suplimentar implicat de implementarea programului ‘PROMIS’.

Cadrul statutar
Legislaţia  asupra  motivării  hotărârilor  luate  de  instanţele  districtuale  şi  de 

curţile de apel a fost de asemenea modificată într-o dezvoltare paralelă a proiectului 
Promis. În 2006, instanţelor olandeze li s-a solicitat să motiveze existenţa vinovăţiei 
şi  a  dispozitivului  şi  motivarea  tuturor  achitărilor,  în  mod  special  pe  acelea  care 
derogau de la “poziţia demonstrată explicit” înaintată de către apărare sau parchet.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei legislaţii, instanţele nu au mai trebuit 
decât să ofere un rezumat al probelor în cazul în care suspectul a mărturisit că a 
comis o infracţiune, cu excepţia cazului în care şi-a retras apoi această mărturisire 
sau a cazului în care inculpatul sau avocatul acestuia a solicitat achitarea. Cu toate 
că legea a solicitat instanţelor să motiveze hotărârile în mai multe cazuri, motivare 
introdusă prin PROMIS merge mai departe, deoarece se rezuma doar a răspunde 
argumentelor care derogau de la “poziţiile demonstrate explicit”.

Schimbările pe care le implică PROMIS
În  esenţă,  instanţa  doreşte  ca  prin  PROMIS  să  ofere  o  imagine  imediată 

asupra motivării  care a dus la luarea deciziei. Aceasta înseamnă că hotărârea se 
concentrează în special asupra problemelor ce au fost supuse dezbaterii în timpul 
audierii.  Instanţa  argumentează  hotărârea  care  derogă  de  la  poziţia  adoptată  de 
procuror şi/sau de apărare.

Pe scurt, PROMIS oferă hotărâri mai finisate. Motivarea este mai extensivă 
acolo unde este cazul, în timp ce o motivare pe scurt poate fi de ajuns în cazul în 
care hotărârea vorbeşte de la sine. 

Dar mai există un motiv pentru care PROMIS conduce la hotărâri judecătoreşti 
mai  clare  decât  cele  din  sistemele  mai  vechi.  Pentru  hotărârile  judecătoreşti 
anterioare, probele erau oferite mai târziu într-o anexă sau ataşate hotărârii, în timp 
ce analiza probelor este acum inclusă direct în conţinutul judecăţii PROMIS. Aceasta 
este o îmbunătăţire, deoarece această nouă metodă are ca rezultat o hotărâre mult 
mai logică şi comprehensibilă. O referinţă legală la probe (dosarul oficial şi numărul 
paginii) este de asemenea inclusă pentru instanţele superioare. Avantajul  este că 
hotărârea  indică  cu  claritate  în  baza  căror  probe  instanţa  a  ajuns  la  această 
concluzie, iar analiza probelor nu este adăugată hotărârii – deseori la multe luni - 
după.

PROMIS încearcă să asigure motivare comprehensibilă a tipului condamnării 
(lucrul în comunitate, amenda, pedeapsa cu închisoarea sau un ordin de internare 
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într-un spital de psihiatrie) şi a duratei condamnării. Aceasta confirmă de asemenea 
dacă sentinţa este aliniată la hotărârile date de alte instanţe în cazuri similare. 

O curte de apel nu trebuie doar să arate cum a luat o decizie, ci trebuie se 
indice de asemenea de ce aceasta se abate de la sentinţa pronunţată de instanţa 
districtuală  (  instanţa  inferioară  )  şi  argumentele  pentru  care apreciază că  o altă 
decizie este mai potrivită. 

Curtea Supremă din Olanda
Pentru a evalua acest proiect de monitorizare, două astfel de hotărâri au fost 

înaintate către Curtea Supremă din Olanda pentru a verifica dacă metoda PROMIS a 
îndeplinit  cerinţele necesare stabilite în lege. Pe 15 mai 2007, Curtea Supremă a 
deliberat  asupra  elaborării  hotărârilor,  considerând  că  modelul  PROMIS  este 
permisibil, cu condiţia ca probele să se refere doar la acele fapte şi circumstanţe care 
au oferit  fundamentele  pentru  dovedirea vinei  şi  condamnarea.  O hotărâre poate 
oferi doar un rezumat al conţinuturilor sau un sumar al probelor, menţionând sursele 
în notele de subsol sau de final. 

Implementarea naţională a PROMIS
Chiar  înainte  ca proiectul  de monitorizare să fie  evaluat,  întâlnirile  la  nivel 

naţional ale conducătorilor instanţelor penale au decis ca tuturor instanţelor să li se 
ceară să lucreze în conformitate cu metoda PROMIS până la jumătatea anului 2008. 
Hotărârile care au fost motivate prin această metodă îmbunătăţită pot fi găsite pe 
pagina www.rechtspraak.nl, introducând termenul de căutare PROMIS. 

1.4.8.4  Calitatea hotărârilor judecătoreşti   în România   
Calitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecători este un indicator al 

calităţii activităţii, unul din cele patru criterii măsurate în cadrul procedurii de evaluare 
a magistraţilor.  Precizăm că,  în  România,  conţinutul  hotărârilor  judecătoreşti  este 
reglementat de lege, atât în materie civilă cât şi în materie penală, în Codurile de 
procedură corespunzătoare.

Hotărârea judecătorească este produsul final  al  sistemului  de justiţie,  motiv 
pentru care evaluarea calităţii acesteia este esenţială. În acest sens, Ghidul dedică 
un întreg capitol acestei probleme. 

În evaluarea unei hotărâri judecătoreşti, evaluatorul trebuie să urmărească:
 existenţa unei gândiri independente, critice în sensul separării informaţiilor 

relevante  de  cele  nerelevante,  identificării  datelor  care  pot  susţine  o 
ipoteză, identificării informaţiilor noi, necesare pentru a trage o concluzie, 
etc.;

 tratamentul imparţial în analiza probatoriului (art.  6 din Convenţia pentru 
apărarea  drepturilor  omului  şi  a  libertăţilor  fundamentale),  în  sensul  că 
hotărârea  trebuie  să  nominalizeze  toate  probele  administrate  în  cauză, 
probele  trebuie  analizate  în  mod  echitabil,  iar  judecătorul  trebuie  să 
răspundă fiecărei susţineri/apărări formulate de părţi; 
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 hotărârea trebuie să comunice clar şi simplu (conform Avizului nr. 7/2005 
al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni);

 hotărârea trebuie să fie credibilă, convingătoare.
Din  interpretarea  Codului  Deontologic,  Profilul  Magistratului  şi  Constituţia 

României,  pot  fi  identificate  o  serie  de  criterii  pentru  evaluarea  hotărârilor  
judecătoreşti:

• în conţinutul hotărârilor, nu trebuie exprimate opinii politice; 
• în conţinutul hotărârilor, nu trebuie exprimate opinii cu privire la probitatea 

morală şi profesională a colegilor; 
• în conţinutul hotărârilor, nu trebuie exprimate reproşuri necorespunzătoare 

la  adresa  uneia  dintre  părţi  sau  a  reprezentanţilor  lor,  bazate  pe 
comportamentul acestora în cursul judecăţii; 

• în conţinutul hotărârilor, nu trebuie exprimate opinii discriminatorii. 
În  ceea  ce  priveşte  structura  hotărârilor  judecătoreşti,  Ghidul  de  evaluare 

profesională a magistraţilor stabileşte elementele prevalente în evaluare, clasificate 
conform judecăţii  în primă instanţă şi în căi de atac, în materie civilă sau penală. 
Totodată, Ghidul stabileşte şi anumite exprimări care trebuie evitate în redactarea 
unei hotărâri judecătoreşti, cum ar fi: exprimarea contradictorie în reţinerea situaţiei 
de fapt, exprimarea incorectă gramatical, folosirea unor expresii în limba latină, fără a 
fi traduse în limba română, sau fără a reieşi din context sensul acestora, enunţarea 
neclară, incompletă a cererilor, excepţiilor sau a problemelor dezbătute. 

Sunt  identificate  totodată  şi  unele  aspecte  negative,  susceptibile  de 
depunctare în evaluarea hotărârilor judecătoreşti, în special în materie penală, cum 
ar  fi:  lipsa datelor  esenţiale  de identificare a inculpatului/părţilor  din  proces;  lipsa 
denumirii  infracţiunii,  care trebuie menţionată alături  de textul  de lege în  care se 
încadrează fapta;  exprimarea de convingeri  şi  aprecieri  ale instanţei  referitoare la 
situaţia de fapt, fără a fi întemeiate pe probe; omisiunea instanţei de fond de a se 
pronunţa  cu  privire  la  apărările  inculpatului,  aceste  aspecte  fiind  argumentate  cu 
exemple practice.

Există şi anumite  aspecte excluse de la evaluare: aprecieri asupra fondului 
cauzei, dreptului material incident în cauză, soluţiei pronunţată în cauză, aprecieri 
asupra caracterului convingător al motivării care aduc atingere substanţei judecăţii, 
precum şi aprecieri cu privire la cauză sau aspecte ale cauzei considerate relevante 
de către evaluator, etc. 

În ceea ce priveşte procedura de evaluare, comisia de evaluare va evalua un 
număr  de  10  hotărâri  pe  an  pentru  fiecare  judecător,  iar  modul  de  selecţie  a 
hotărârilor  va  avea  în  vedere  activitatea  judecătorului  în  perioada  fiecărei  luni  a 
anului calendaristic. 
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1.4.9 Evaluarea personalului

1.4.9.1  Evaluarea angajaţilor din instanţele din Ungaria  
Asistenţii judecătorilor sunt: 
 angajaţii cu grade juridice: judecătorii în pregătire şi secretarii de instanţă;
 angajaţi fără grade juridice: grefieri, alţi angajaţi ai instanţei.
Angajatorul  – de la  preşedintele instanţei  la preşedintele Curţii  Supreme – 

este obligat să evalueze în mod continuu munca angajaţilor  instanţei,  de a pune 
capăt deficienţelor lucrului acestora şi conştientizarea calităţii ridicare a lucrului.

Angajaţii instanţei trebuie evaluaţi în scris după trei ani de la numirea acestora 
şi apoi, o dată la şase ani. Această evaluare extraordinară are loc

• înainte de numirea unui judecător în pregătire ca secretar al instanţei, 
• la aplicarea pentru funcţia de judecător al secretariatului instanţei, 
• înaintea de numirea unui şef de instanţă pe perioadă nedeterminată.
Scopul evaluării este de a aprecia imparţial munca unui angajat al instanţei, 

pentru a face cunoscute cunoştinţele acestuia, abilităţile şi subiectivitatea în relaţie 
cu munca, atingând prin acestea dezvoltarea profesională. 

Reprezentantul organizaţiei reprezentării interesului în instanţă trebuie să fie 
implicat în procedura de evaluare, dacă angajatul instanţei  solicită aceasta. Acest 
reprezentant are dreptul să facă observaţii referitoare la conţinutul raportului. 

Angajatul  instanţei  trebuie informat cu privire  la  raportul  de evaluare scris. 
Conducătorul direct al angajatului instanţei este prezent la prezentarea raportului de 
evaluare.  Angajatul  instanţei  are  dreptul  să  facă  observaţii  scrise  referitoare  la 
conţinutul  raportului.  Împotriva  declaraţiilor  false  sau  a  celor  care  prejudiciază 
drepturile personale ale acestuia – în cazul în care evaluatorul nu remediază raportul 
în 15 zile– acesta are dreptul să iniţieze o procedură judiciară.

În cazul în care angajatul notifică o situaţie care ar putea indica nepotrivirea 
angajatului  instanţei  pentru  sarcinile  sale,  evaluarea  trebuie  să  aibă  loc  fără 
întârziere.

Raportul scris conţine un raport de evaluare a cunoştinţelor profesionale ale 
angajatului instanţei, a punctualităţii, diligenţei, exprimării orale şi în scris. În cazul 
unui conducător de instanţă, calitatea lucrului departamentului aflat sub conducerea 
acestuia este de asemenea evaluată.

1.4.9.2  Studiile de evaluare a personalului în Olanda  
Un studiu de evaluare a angajaţilor este un instrument de măsurare ce face 

parte din sistemul total de calitate RechtspraaQ. Instanţele înseşi decid momentul 
când doresc să conducă un asemenea studiu, cu toate că manualul stipulează că 
acest studiu trebuie efectuat o dată la patru ani. Spre deosebire de studiile asupra 
satisfacţiei, instanţele nu trebuie să răspundă public pentru rezultate, ci să le utilizeze 
pentru a face corecturi interne.

Pagina 49 din 239



Raportul Grupului de lucru „Managementul Calităţii” - Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ)

Subiectele asupra cărora aceste studii  s-au axat deseori  în ultimii  ani  sunt 
conducerea, aptitudinile de dezvoltare, presiunea lucrului, dezvoltarea capacităţilor şi 
calitatea  producţiei.  Instanţele  utilizează  acest  studiu  pentru  a  obţine  feedback 
sistematic  de  la  angajaţi  asupra  celor  mai  importante  subiecte  ce  le  afectează 
organizarea.

Majoritatea instanţelor aranjează ca aceste studii să fie conduse de Prisma, 
un serviciu de consultanţă înfiinţat de Consiliul judiciar şi Parchetul Public pentru a 
sprijini instanţele şi parchetele în vederea îmbunătăţirii calităţii. Prisma a dezvoltat o 
listă  de  chestiuni  de  bază  pentru  a  permite  comparaţii  între  instanţele  înseşi. 
Instanţele includ de asemenea chestiuni relevante pentru organizarea lor specifică. 
Prisma  supraveghează  executarea  studiului,  analizează  rezultatele  şi  le  prezintă 
conducerii instanţei. Prisma sprijină de asemenea conducerea să utilizeze rezultatele 
pentru a produce lanuri de îmbunătăţire. 

Un raport cu rezultate agregate şi o analiză a acestora este întocmit o dată la 
doi  ani  şi,  spre  exemplu  discută  tendinţele  graficelor,  adică  indică  dezvoltarea 
evaluării angajaţilor. Consiliul le utilizează pentru a formula Planul Strategic.

În  prezent,  un  grup  de  proiect  este  ocupat  cu  actualizarea  studiului  de 
evaluare a angajaţilor. Majoritatea instanţelor au condus deja o serie de studii, dar 
doresc  să  îmbunătăţească  comparabilitatea  şi  să  identifice  mai  bine  tendinţele 
evaluărilor de-a lungul timpului. În acelaşi timp, instanţele au nevoie de un instrument 
care nu doar măsoară, ci şi oferă marcatori clari acolo unde organizarea trebuie să 
se schimbe şi unde cursul acesteia trebuie corectat. Noi studii  vor acoperi aceste 
nevoi.

1.4.10 Evaluarea clientului

1.4.10.1  Barometrul  justiţiei:  evaluarea  opiniei  publice  referitoare  la   
sistemul de justiţie din Belgia

“Barometrul  justiţiei”  este un studiu la scară largă a opiniei  publice faţă de 
sistemul  de  justiţie  din  Belgia.  Alegerea  a  fost  făcută  pentru  studiul  prin  telefon 
asistat  de  calculator,  deoarece  se  are  ca  scop  repetarea  acestuia  la  intervale 
regulate.

Pentru a dezvolta barometrul, a fost nevoie de utilizarea unui model teoretic în 
care s-au stabilit şi diferenţiat câteva atitudini, sistemul de justiţie a fost fragmentat în 
părţi  constitutive, integrându-se influenţa hotărâtoare a caracteristicilor celor ce au 
răspuns referitoare  la  atitudinea acestora.  Studiul  dezvoltat  va  produce mai  întâi 
opinii, adică exprimări verbale ale atitudinii. Noţiunea de sistem de justiţie poate fi 
rezumată  de  următoarele  patru  aspecte:  instituţii,  practicieni,  proceduri,  tactici. 
Opiniile referitoare la aceste aspecte ale sistemului judiciar au fost corelate cu o serie 
de posibili  factori de influenţă: factori de personalitate, caracteristici istorice socio-
demografice (ex. educaţie, ocupaţie); cunoaşterea sistemului de justiţie; experienţa 

Pagina 50 din 239



Raportul Grupului de lucru „Managementul Calităţii” - Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ)

cu  sistemul  judiciar  civil  sau  penal;  rolul  presei  (ex.  tipul  de  ziare  citite  de  o 
persoană); preferinţele politice (ex. pentru ce partid votează o persoană).

Modelul  teoretic  a  fost  utilizat  ca  punct  de  plecare  pentru  construirea 
chestionarului. După 18 luni de cercetare pregătitoare, chestionarul a fost gata să fie 
administrat.  Versiunea sa definitivă a fost  compusă din patru  serii  de întrebări:  o 
secţiune  generală  (întrebări  referitoare  la  încrederea  persoanelor  în  sistemul  de 
justiţie şi  în alte instituţii,  satisfacţia lor în ceea ce priveşte sistemul de justiţie în 
general etc.), o secţiune de drept civil, o secţiune de drept penal şi o secţiune cu 
privire  la  caracteristicile  istorice  (variabile  ce  păreau  sugerate  de  cercetările 
anterioare îşi  exercitau o influenţă asupra opiniei  publice; factorii  de personalitate 
erau excluşi, din moment ce aceştia trebuie examinaţi la scară, şi includerea unor 
scări ar fi făcut instrumentul mai greoi).

Primul studiu s-a efectuat în 2002, iar al doilea în 2007. Pentru fiecare studiu:
 97% din întrebări au fost aceleaşi
 populaţia era alcătuită de cetăţeni cu vârsta de peste 15 ani, locuitori ai 

Belgiei
 după curăţare, s-a păstrat o mostră de +/- 3.200 locuitori ai Belgiei ce au 

răspuns  (reprezentativă  pentru  factorul  de  vârstă,  sex  şi  locaţie 
geografică).

Câteva rezultate interesante:
(1) cu privire la încrederea generală în sistemul de justiţie. Persoanelor care 

au răspuns li s-a adresat următoarea întrebare “În linii mari, puteţi răspunde dacă 
aveţi încredere în sistemul judiciar?” Răspunsurile arată că 42, 6% (în 2002) şi 66% 
(în 2007) din cetăţenii din Belgia şi-au exprimat încrederea deplină şi rezonabilă în 
sistemul propriu de justiţie.  În comparaţie cu alte instituţii  din Belgia,  sistemul de 
justiţie – în termeni de încredere publică – este în spatele sistemului de învăţământ 
(86% în 2002 şi 93% în 2007), poliţiei (66% în 2002 şi 83% în 2007) şi parlamentului 
(55% în 2002 şi 70% în 2007). Sistemul de justiţie lasă alte două instituţii în spate, 
mai exact, Biserica (41% în 2002 şi 47% în 2007) şi presa (40% în 2002 şi 44% în 
2007).

(2) cu privire la funcţionarea sistemului judiciar. Acest aspect a fost studiat cu 
ajutorul  a şase teme: (a) informaţii  cu privire la sistemul judiciar,  (b) funcţionarea 
sistemului de justiţie însuşi, (c) schimbări în funcţionarea sistemului de justiţie, (d) 
aşteptarea unei judecăţi drepte, şi (e) claritatea limbajului juridic utilizat. Referitor la 
tema 3, 47% (2002) – 46% (2007) din persoanele ce au răspuns consideră că nu au 
avut loc schimbări în funcţionarea sistemului judiciar, în timp ce 19% (2002) – 18% 
(2007) considerau că funcţionarea s-a deteriorat, iar 28% (2002) – 30%(2007) că s-a 
îmbunătăţit.

(3) Majoritatea răspunsurilor la cel de-al doilea barometru indică o diferenţă 
semnificativă  faţă  de  primul,  dar  opinia  publică  către  schimbările  în  funcţionarea 
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sistemului  de  justiţie  a  rămas  aceeaşi.  Diferenţele  semnificative  sunt  probabil 
rezultatul climatului social favorabil în 2007.

(4) Recomandarea ce poate fi făcută este că toţi actorii din sistemul de justiţie 
trebuie  să  continue  să-şi  îmbunătăţească  funcţionarea  şi  că  e  absolut  necesară 
creşterea şi optimizarea comunicării cu privire la acţiunea şi performanţa acestuia.

1.4.10.2  Studiu de evaluare a clienţilor în Olanda  
Studiul de evaluare a clienţilor este un instrument de măsurare important al 

sistemului de calitate totală RechtspraaQ. Studiul arată cum o instanţă ‘punctează’ în 
relaţie  cu  diferite  aspecte  de  calitate  stabilite  în  statutul  (regulile)  instanţei  şi  în 
statutul sectorului. Studiul de evaluare a clienţilor este important pentru măsurarea 
diferiţilor indicatori din sistemul de măsurare a performanţei judiciare. Un astfel de 
studiu  permite  instanţelor  să  afle  cum  clasează  clienţii  acestora  performanţele 
instanţei. Instanţele olandeze efectuează un asemenea studiu o dată la patru ani. 
Studiul  acoperă  atât  persoanele  aflate  în  litigiu  cât  şi  cele  care  s-au  adresat 
instanţelor cu scop profesional (numiţi ‘parteneri profesionali’). Exemple ai acestui din 
urmă grup sunt avocaţi, procurori, agenţii de asigurare socială, Comitetul de protecţie 
a copilului, etc. În linii mari, instanţele efectuează aceleaşi studii. Printre subiectele 
întrebărilor sunt măsura în care publicul este satisfăcut de administrarea cazului (ex. 
disponibilitate  prin  telefon),  durata  procedurilor  şi  vizita  acestora  în  instanţă  (ex. 
intimitate  în  camera  de  aşteptare).  Persoanele  în  litigiu  sunt  întrebate  despre 
experienţa  lor  într-un  anumit  caz  în  timp  ce  specialişti,  despre  experienţa  lor 
generală.

Conducerea unui studiu
Instanţele  decid  singure  momentul  efectuării  unui  studiu  de  evaluare  a 

clienţilor. Acesta este recomandat o dată la patru ani. Instanţele aranjează din ce în 
ce mai des efectuarea studiilor în masă, în instanţe de mărime medie, instanţe mari 
şi  curţi  de  apel.  Acest  lucru  face  posibilă  compararea  rezultatelor  şi  învăţarea 
reciprocă.

Partenerii  profesionali  primesc chestionare.  Justiţiabilii  sunt  intervievaţi  dup 
audiere. În unele instanţe, acest lucru este realizat de intervievatori profesionişti. În 
altele,  interviurile  sunt  efectuate  de  propriul  personal.  Contactul  direct  între 
personalul instanţei şi justiţiabili este văzut ca fiind pozitiv, dar studiile conduse de 
intervievatorii profesionişti par să ofere informaţii mai de încredere.

În mute instanţe, interviurile sunt conduse de Prisma. Acesta este un serviciu 
de  consultanţă  înfiinţat  de  Consiliul  pentru  sistemele  judiciare  şi  de  procuratură 
pentru a sprijini  instanţele şi  procuratura în vederea promovării  calităţii.  Prisma a 
pregătit un chestionar standard. Instanţele pot adăuga, dacă doresc, şi alte întrebări. 
Prisma  sprijină  implementarea  studiului  şi  aranjează  analiza  rezultatelor  şi  a 
prezentării acestora către consiliul de administraţie. Sprijină de asemenea consiliile 
de administrare management în transformarea rezultatelor în planuri de îmbunătăţire.
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Rezultate
Rezultatele studiului sunt împărţite în două categorii, mai exact, justiţiabili şi 

parteneri  profesionali,  fiind arătate  pe  sectoare.  Acestea  sunt  utilizate  în  instanţe 
pentru a îmbunătăţi organizarea şi serviciul. Unele instanţe organizează o listă de 
clienţi ca urmare a studiului de evaluare a clienţilor. Acest lucru implică invitarea unor 
parteneri profesionali să discute evaluarea serviciului instanţei mai în profunzime. 

Datele  sunt  utilizate  extern  pentru  înştiinţarea  societăţii  cu  privire  la 
performanţa instanţei. Unele părţi din studiul de evaluare a clienţilor sunt prezentate 
de instanţă ca indicatori cheie. Acesta este procentajul de persoane care au răspuns 
satisfăcute referitor la următoarele subiecte:

 calificarea judecătorului;
 unitatea juridică a hotărârii (întrebare doar pentru partenerii profesionali);
 comprehensibilitatea celor discutate;
 explicarea/fundamentele deciziei;
 imparţialitatea judecătorului;
 scopul permis părţilor de către judecător de a-şi prezenta cazul; 
 măsura în care judecătorul ascultă declaraţiile părţilor;
 abilitatea judecătorului de a manifesta empatie cu situaţia;
 durata procedurilor.
Raportul  cu  indicatorii  cheie  este  publicat  odată  cu  Raportul  anual  al 

sistemului judiciar. Rezultatele agregate sunt incuse în raportul anual. 
O dată la doi ani, Prisma publică n raport ce conţine datele agregate şi analiza 

acestora.  Un subiect  discutat  este diferenţa dintre  prima şi  a doua măsurare din 
instanţe. Acesta arată dacă clientul a observat îmbunătăţiri. Rapoartele agregat sunt 
utilizate  şi  de  Consiliu,  pentru  negocierea  preţurilor  cu  Ministrul  şi  în  formularea 
Planului strategic. 

Noi dezvoltări
În  prezent  se  examinează cum un studiu  de  evaluare  a  clienţilor  poate  fi 

actualizat. Majoritatea instanţelor au deja două studii la activ. Un alt aspect este că 
unele date colectate au doar o relevanţă limitată, fapt ce diminuează atractivitatea 
studiilor pentru instanţe. În acelaşi timp, este clară nevoia de demonstrare a calităţii 
către lumea exterioară. Datele cu relevanţă limitată pot fi importante pentru Consiliul 
pentru sistemele judiciare şi în relaţie cu răspunderea externă. Scopul studiului este 
de a produce un studiu actualizat mai apreciat şi mai utilizat în instanţe. 

1.4.11 Informaţii despre management, audit şi raportare 

1.4.11.1  Informaţii despre management în Belgia       
În fiecare an instanţele şi  parchetele (= sistemul judiciar) şi  Înaltul  Consiliu 

trebuie să întocmească o serie de rapoarte:
(1) Instanţele şi procuraturile trebuie să-şi raporteze activitatea anuală încă din 

2000. În 2006, această obligaţie a fost înlocuită de un raport de performanţă, pentru 
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care  s-au  prescris  diferite  elemente:  starea  personalului,  organizaţiei,  tehnologiei 
informaţiei,  tactică  şi  planificare,  colaborare  cu  alte  instanţe,  intrări,  produse  şi 
rezultate ale cazurilor şi cazuri restante. Fiecare entitate din sistemul judiciar trebuie 
să întocmească anual un asemenea raport pe care să-l înainteze parlamentului şi 
guvernului,  precum  şi  către  Înaltul  Consiliu.  Înaltul  Consiliu  s-a  aşteptat  că  un 
asemenea raport orientat mai mult către performanţă trebuie s fie utilizat de instanţe 
şi procuraturi ca instrument de management în ciclul anual de tactici.

(2) În plus, instanţele şi procuraturile trebuie să completeze un chestionar cu 
privire  la  utilizarea  mijloacelor  de  control  intern,  rezumate  în  Codul  judiciar,  ex. 
inspectarea instanţelor dar şi a procuraturilor. 

(3)  Înaltul  Consiliu  trebuie  să  raporteze  asupra  funcţionării  generale  a 
instanţelor şi a procuraturilor în baza tuturor informaţiilor pe care le are la dispoziţie, 
precum şi  referitor  la  utilizarea mijloacelor de control  intern puse la dispoziţie de 
Codul judiciar.

 Se pare că rapoartele nu au întrunit un număr de aşteptări din partea acelora 
cărora li s-a cerut să le pregătească precum şi din partea utilizatorilor acestora.

Prin  proiectul  “Raportarea  internă  şi  externă  de  către  sistemul  judiciar”  în 
planul plurianual 2005 – 2008, Înaltul Consiliu a decis să evalueze aceste forme de 
raportare bazate pe următoarea logică:

  instanţele şi procuraturile au o nevoie internă de informaţii obiective pentru 
a  funcţiona  optim.  Se  referă  la  informaţii  ce  trebuie  oferite  de  fiecare 
persoană către alţii pentru a permite proceselor să se desfăşoare optim şi 
de  supraveghetori  către  management  pentru  a  monitoriza  instanţele  şi 
procuraturile, pentru a atinge obiectivele declarate;

  persoanele interesate, precum cetăţenii (plătitorii de taxe) şi parlamentul 
au  nevoie  de  informaţii  pentru  a  putea  evalua  funcţionarea  sistemului 
judiciar şi a legitimităţii acestuia. Instanţele şi procuraturile trebuie clarifice 
societăţii  că  au  utilizat  eficient  şi  corespunzător  resursele  puse  la 
dispoziţie;

  Informaţiile trebuie stocate într-un sistem de management al informaţiilor 
ce  poate  genera  în  timp  foarte  scurt  informaţiile  dorite  de  persoanele 
interesate din interior (management) cât şi din exterior (Înaltul Consiliu).

1.4.11.2  Îmbunătăţirea  auditului  asupra  funcţionării  sistemului  judiciar  -   
Belgia

Obiectiv
Dezvoltarea unui departament de audit profesional în cadrul Înaltului Consiliu 

al Justiţiei: 
• ce poate să  ofere instanţelor  şi  parchetelor  descoperiri  de  încredere  şi 

valabile, stimulând recomandări ce vor motiva toţi magistraţii şi personalul 
auxiliar să ia măsuri şi să-şi administreze entităţile;
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• va  recomanda  iniţiative  pentru  punerea  la  dispoziţie  a  acestui  tip  de 
management  organizaţiilor  externe  competente,  în  ceea  ce  priveşte 
sistemul judiciar:  include îndepărtarea (legală)  a obstacolelor şi  oferirea 
unor servicii de asistenţă corespunzătoare; 

• va  utiliza  recomandările  prin  Comisia  comună  de  consiliere  şi  de 
investigaţie a Înaltului Consiliu menţionate la (1) şi (2), împreună cu alte 
surse  de  informaţii,  pentru  a  formula  oficial  recomandări  pentru 
îmbunătăţirea funcţionării sistemului judiciar.

Iniţiative luate din septembrie 2004 
Pentru permiterea Înaltului Consiliu să sprijine sistemul judiciar cât mai mult în 

atingerea obiectivelor acestuia fără, totuşi, a pune în pericol independenţa acestuia, 
în planul plurianual 2005- 2008, Înaltul Consiliu a listat diferitele sale proiecte pentru 
îmbunătăţirea tacticii şi managementului instanţelor şi procuraturilor: 

 Stimularea  managementului  intern  al  instanţei  şi  procuraturii  de  către 
superior şi toţi magistraţii şi personalul de supraveghere;

 Stimularea  raportării  interne  la  acele  legături  di  lanţul  de  producţie 
responsabile pentru execuţia proceselor în limite de timp rezonabile;

 Stimularea raportării  externe pentru justificarea resurselor utilizate, către 
cetăţeni şi cei care iau decizii (parlament, guvern, ministru de justiţie);

 efectuarea de audituri operaţionale ale sistemului judiciar pentru a încuraja 
instanţele şi procuraturile să instaleze un cadru de management, acţiune 
de  îmbunătăţire  a  planului  şi  implementarea  acestora  ca  răspuns  la 
descoperirile recomandărilor făcute.

În 2006, o celulă de patru auditori s-a stabilit în cadrul Înaltului Consiliu pentru 
a dezvolta, prin muncă în teren, o abordare de audit profesional potrivită sistemului 
judiciar. 

Prin  audituri  operaţionale  (la  recomandările  orientate  către  managementul 
instanţei  sau a procuraturii),  o curte  de apel  precum şi  o instanţă de poliţie şi  o 
procuratură  au  fost  investigate  riscurile  fluxului  de  producţie  a  hotărârilor  ş  a 
dosarelor procurorilor şi monitorizarea acestora. 

Situaţi  curentă  şi  viziunea  de  viitor  pentru  activitatea  de  audit  a 
sistemului judiciar

Evaluarea acestor activităţi  de audit indică foarte clar că această abordare, 
care  are  ca  scop  obiectivele  menţionate  mai  sus,  a  avut  un  impact  asupra 
managerilor instanţelor şi procuraturilor auditate. Întreprinderea de acţiuni cu privire 
la  aceste  descoperiri  şi  recomandări  este  cea  mai  bună  opţiune  pentru  partea 
auditată. Mecanismul s-a constituit într-un proces de audit de urmărire sistematică a 
acţiunilor pe care partea auditată le-a întreprins referitor la recomandările formulate, 
încurajează o îmbunătăţire sistematică a procesului de management intern.
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Într-un sistem judiciar format dintr-un număr mare de entităţi  de dimensiuni 
mici şi mijlocii, abordarea orientată către rezultat la nivelul auditului nu poate rămâne 
limitată la auditul câtorva instanţe şi/sau procuraturi pe an..

Unul  din  obiectivele  strategice este auditarea sistemului  de monitorizare în 
fiinţat  în  cadrul  instanţelor  şi  procuraturilor  care  trebuie  respectate  de  echipa  de 
management (superior şi manageri de departament). Pentru a implica pe toată lumea 
în această monitorizare şi pentru a încuraja consultaţiile mutuale în acest scop, este 
necesar auditul tuturor entităţilor în funcţie de nivel într-o perioadă foarte scurtă. 

Prin investigarea procesului de monitorizare la nivel de top, un aspect limitat 
(sub-proces) mărit pentru a fi siguri că sure că va avea un impact invers proporţional 
asupra dezvoltării unei atitudini de management printre conducătorii corpusurilor şi 
înfiinţarea  unor  structuri  şi  acţiuni  de  management  necesare  pentru  a  atinge 
obiectivele locale şi la un nivel mai ridicat în domeniul de cantitate şi calitate, şi de a 
reduce cazurile restante la un nivel justificabil.

Realizarea unei  strategii  de audit  este posibilă doar după dezvoltarea unui 
audit în fază de celulă-embrion într-un departament de audit cu adevărat profesionist 
în cadrul Înaltului Consiliu de Justiţie.

1.4.11.3  Auditul intern al instanţelor în Republica Lituania  
Trebuie  notat  că  principiul  de  independenţă  a  instanţelor  în  administrarea 

justiţiei  trebuie  să  fie  respectat  prin  efectuarea activităţilor  de  audit  (prin  audit  al 
activităţilor economice şi financiare dar şi prin audit intern). 

Conform  art.  2  din  Legea  asupra  Administraţiilor  instanţelor  naţionale, 
administraţiile  instanţelor  naţionale  răspund  de  auditul  intern  din  instanţele 
districtuale,  regionale,  regional-administrative,  şi  în  administraţia  instanţelor 
naţionale. Divizia de audit intern (denumită în continuare divizia) s-a înfiinţat în cadrul 
Administraţiei  instanţelor  naţionale  (denumită  în  continuare  Administraţia).  Divizia 
este  o  subdiviziune  independentă  a  Administraţiei,  subordonată  direct  ş 
răspunzătoare în faţa directorului Administraţiei. 

Activităţile diviziei sunt organizate şi îndeplinite în conformitate cu legea şi cu 
alte documente care reglementează funcţiile serviciului de audit intern. Baza pentru 
activităţile diviziei este planul de acţiune anual, coordonat de directorul Administraţiei. 

Scopul diviziei este de a efectua o investigaţie independentă, obiectivă şi de a 
oferi consultanţă pentru a asigura îmbunătăţirea activităţilor în instanţele districtuale, 
regionale,  regional-administrative  şi  în  Administraţie.  65  subiecţi  intră  în  cadrul 
auditului realizat de divizie. 

Divizie este independentă de activităţile instituţiilor pe care le auditează, de 
procedurile acestora de control intern şi nu răspunde de acestea. 

Scopurile diviziei sunt de a evalua sistematic şi comprehensibil controlul intern 
şi  administrarea  riscurilor  pentru  a  ajuta  la  îmbunătăţirea  eficienţei  activităţilor  şi 
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pentru  a  le  ajuta  să implementeze planurile  strategice,  programele şi  procedurile 
instituţiilor auditate. 

Sarcinile diviziei:
 de a audita şi evalua dacă sistemul de control intern al instituţiilor auditate 

este suficient şi eficient, dacă activităţile acestora (cu excepţia administrării 
justiţiei) sunt conforme cu legea şi cerinţele celorlalte documente juridice, 
precum şi dacă informaţiile referitoare la activităţile financiare şi economice 
sunt comprehensibile şi de încredere, dacă scopurile şi sarcinile definite 
sunt atinse; 

 de a produce informaţii obiective, recomandări asupra activităţilor instituţiei 
auditate, starea controlului intern, implementarea planurilor strategice şi a 
altor  planuri,  programelor  de  activităţi,  asupra  riscurilor  identificate  ale 
activităţilor către şefii instituţiilor auditate.

În îndeplinirea sarcinilor, divizia îndeplineşte cele mai importante funcţii:
• Audit şi evaluări:
  funcţionarea  sistemului  de  control  intern  (reguli  interne,  eficienţa, 

suficienţa  şi  respectarea  procedurilor  de  control  intern,  structura 
organizaţională optimă, alocarea funcţiilor, raţionalitatea utilizării resurselor 
intelectuale şi nu numai), eficienţa administrării factorilor de risc;

  corespondenţa activităţilor  cu cerinţele legislaţiei  Republicii  Lituania,  cu 
reglementările Guvernului Republicii Lituania, alte documente legale;

  implementarea  deciziilor  Consiliului  judiciar  şi  a  reglementărilor 
directorului Administraţiei, referitoare la audit;

  implementarea  planurilor  strategice  şi  nu  numai,  corespondenţa 
activităţilor  cu  scopurile  acestuia,  implementarea  programelor 
administratorilor  bugetului  de  stat,  eficienţei,  eficienţei  costurilor  şu 
rezultatul  utilizării  resurselor  financiare,  proprietatea  statului  şi  de 
autoguvernare;

  Corectitudinea datelor şi a rapoartelor financiare şi de activitate, potrivire, 
obiectivitate, prezentarea la timp a informaţiilor; 

  Administrarea şi utilizarea resurselor UE, din fonduri sau de la instituţii 
străine, 

  Administrarea proprietăţii, a dosarelor şi securităţii.
  securitate,  eficienţa  sistemelor  de  informaţii  şi  proiecte  de  sisteme de 

informaţii;
• Conform cerinţelor Comisiei  Europene, îndeplineşte inspecţiile obligatorii 

de utilizare a resurselor de asistenţă;
• Pregăteşte rapoarte de audit intern cu concluzii şi recomandări, cu privire 

la  corectarea  inconsistenţelor  găsite  în  timpul  auditului  intern,  la 
îmbunătăţirea activităţii şi controlului intern al instituţiei auditate;
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• Trimite rapoartele de audit intern şefilor instituţiilor auditate, care adoptă 
decizii asupra implementării recomandărilor de audit intern;

• La solicitarea în scris a Consiliului judiciar oferă rapoartele auditului intern 
final  sau  rezumatele  acestora  către  Consiliul  judiciar;  solicitarea  este 
înaintată directorului Administraţiei, care ia decizia referitoare la trimiterea 
raportului de audit intern sau a rezumatului acestuia;

• Îndeplineşte observarea progresului (activităţi după auditul intern);
• Pregăteşte raportul anual asupra activităţii diviziei.
Divizia  este  condusă  de  şeful  de  divizie,  dependent  şi  răspunde  în  faţa 

directorului Administraţiei. Există 10 posturi  aprobate în cadrul diviziei,  dar doar 4 
sunt ocupate (şef şi 3 auditori interni seniori). Toţi angajaţii diviziei sunt funcţionari 
publici angajaţi de directorul Administraţiei, în conformitate cu Legea privind serviciul 
public. 

1.4.12 Auditul intern - Inspecţia Judiciară

Misiunea: Inspecţiei  Judiciare i  se atribuie  un rol  cheie în  modernizarea şi 
eficientizarea  justiţiei  în  România,  prin  îndeplinirea  următoarelor  atribuţii:  a) 
cunoaştere şi informare cu privire la situaţia instanţelor şi parchetelor; b) controlul 
activităţii  acestora  şi  c)  sprijinire  pentru  îmbunătăţirea  gestionării  resurselor  în 
vederea îndeplinirii  în  condiţii  optime a actului  de justiţie.  (Sursa:  Ghid de criterii 
pentru realizarea inspecţiilor la instanţe şi parchete)

Obiectul de activitate: 
 Inspecţia  Judiciară  verifică  periodic  aspecte  legate  de  managementul 

instanţelor  şi  parchetelor,  cum  ar  fi:  respectarea  normelor  procedurale 
privind înregistrarea cererilor; sistemul de distribuire aleatorie a cauzelor; 
planificarea  şedinţelor  instanţei;  pronunţarea  hotărârilor  judecătoreşti; 
eficienţa managerială şi îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din lege şi din 
alte  reglementări  pentru  a  asigura  buna  funcţionare  a  instanţei,  sau 
parchetului şi calitatea adecvată a serviciului judiciar, etc.(Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al CSM);

  identificarea dosarelor mai vechi de 1 an fond şi apel, 6 luni recurs aflate 
pe  rolul  instanţelor,  a  cauzelor  de tergiversare,  modul  de  funcţionare  a 
sistemelor de repartizare aleatorie a dosarelor şi respectarea principiului 
continuităţii completului de judecată, verificarea dosarelor penale mai vechi 
de  6  luni  de  la  sesizare  şi  de  3  luni  de  la  începerea  urmăririi  penale 
înregistrate la parchet, sau aflate în lucru la procuror pentru soluţionare 
sau pentru efectuarea urmăririi penale etc. (Planul de acţiune);

 inspecţii dispuse de Plenul CSM pentru verificarea sesizărilor petiţionarilor 
ori  a judecătorilor  şi  procurorilor  cu privire la carieră,  independenţa sau 
reputaţia profesională. 
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Rezultatul  acestor  verificări,  stă  la  baza  adoptării  hotărârilor  Plenului  sau 
secţiilor cu privire la măsuri de organizare şi funcţionare a instanţelor/parchetelor, la 
sancţionarea judecătorului/procurorului, la apărarea reputaţiei sale profesionale etc.

Organizare: Inspecţia Judiciară este organizată în două servicii: serviciul de 
inspecţie pentru judecători şi serviciul de inspecţie pentru procurori.

Efectuarea inspecţiei:
 Încuviinţarea inspecţiei de către Plenul CSM/ secţiile CSM - se va adopta 

o hotărâre care va cuprinde date referitoare la instanţa sau parchetul unde 
urmează a se efectua inspecţia şi obiectul verificărilor

 Formarea echipelor de inspecţie - inspectorii ce vor compune echipa de 
inspecţie  sunt  desemnaţi  de  şeful  serviciului  de  inspecţie  judiciară 
corespunzător. Inspecţia se poate realiza şi prin judecători sau procurori 
anume desemnaţi, la cererea Inspecţiei Judiciare.

 Anunţarea  inspecţiei - Inspecţia  încuviinţată  de  Plen  va  fi  făcută 
cunoscută instanţei sau parchetului unde urmează a fi efectuată, anterior 
deplasării inspectorilor la sediul acesteia/acestuia.

 Pregătirea  inspecţiei –  dacă  se  consideră  necesar  în  prealabil  pot  fi 
solicitate  anumite  informaţii  de  la  instanţa  sau  parchetul  unde  se  va 
desfăşura inspecţia

 Prezentarea  echipei  de  inspecţie –  se  va  prezenta  conducătorului 
instituţiei  respective  echipa  de  inspecţie,  obiectivele  inspecţiei,  durata 
aproximativă a inspecţiei, planificarea instanţelor sau unităţilor de parchet 
pentru inspecţie. 

 Efectuarea propriu-zisă a verificărilor -  inspecţia ce se efectuează la o 
instanţă sau parchet să nu aducă atingere desfăşurării în condiţii normale 
a  activităţii  instanţei  sau  parchetului  respectiv.  Metode  de  culegere  a 
informaţiilor:  consultarea  oricăror  documente,  registre  sau  arhive, 
întrevederi cu judecători/ procurori şi personalul auxiliar care funcţionează 
la  instituţia  controlată,  precum şi  cu  alte  persoane care au legătură cu 
organul  judiciar,  cum  ar  fi  procurori  de  şedinţă,  preşedintele  instanţei 
ierarhic superioare/conducătorul parchetului ierarhic superior. 

 Închiderea inspecţiei - După efectuarea tuturor verificărilor, inspectorii vor 
avea  o  întrevedere,  în  mod  individual,  cu  toţi  judecătorii  sau  procurorii 
unităţii verificate, pentru a le prezenta, constatările referitoare la activitatea 
proprie, iar aceştia să aibă posibilitatea să facă cunoscute orice aspecte 
relevante  din  activitatea  instanţei/parchetului,  precum  şi  cu  privire  la 
raporturile cu conducerea instituţiei,  respectiv colegii.  În final,  echipa de 
inspecţie  va  avea  o  întrevedere  cu  conducătorul  instanţei  /parchetului, 
pentru a prezenta, constatările şi concluziile verificărilor.
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 Întocmirea  raportului - Inspecţia  Judiciară  semnalează  deficienţele  şi 
formulează propuneri concrete şi clare pentru eliminarea acestora.

 Comunicarea raportului - Raportul va fi prezentat Plenului sau Secţiilor 
Consiliului., iar în cazul în care acestea îşi însuşesc propunerile, raportul 
se transmite instanţei sau parchetului unde s-a efectuat inspecţia, pentru a 
se lua cunoştinţă, sau pentru a se aduce la îndeplinire măsurile dispuse, în 
cel  mult  30  de  zile  de  la  data  efectuării  inspecţiei.  Dacă  raportul 
semnalează şi aspecte în domeniul răspunderii  disciplinare, acesta va fi 
transmis Comisiei de disciplină corespunzătoare. 

Publicitatea:  existenţa  şi  activitatea  Inspecţiei  Judiciare  este  adusă  la 
cunoştinţa publicului larg prin cele 4 Ghiduri privind activitatea Inspecţiei Judiciare, şi 
anume: Ghid de criterii pentru realizarea inspecţiilor la instanţe şi parchete, Ghid de 
criterii pentru realizarea cercetării prealabile a judecătorilor şi procurorilor, Ghid de 
orientare  pentru  persoanele  interesate  să  sesizeze  Inspecţia  Judiciară,  Ghid  de 
orientare pentru persoanele interesate să sesizeze comisia de disciplină, care sunt 
afişate pe site-ul CSM.

Ultimul raport elaborat de Inspecţia Judiciară referitor la identificarea dosarelor 
mai vechi de 1 an de la sesizare, şi respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea 
urmăririi  penale,  aflate  în  curs  de  instrumentare  la  procuror  sau  la  organele  de 
cercetare  penală,  este  publicat  pe  pagina  de  internet  a  CSM de  la  data  de  29 
ianuarie 2008. Raportul conţine propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii de 
urmărire  penală  şi  eficientizarea  managementului  parchetelor,  cum  ar  fi: 
suplimentarea  schemei  de  procurori  şi  personal  auxiliar  la  toate  parchetele, 
efectuarea  de  controale  tematice  de  către  conducătorii  parchetelor  cu  privire 
deficienţele  semnalate,  repartizarea  echilibrată  a  cauzelor  de  către  conducătorii 
parchetelor  şi  respectarea  principiului  continuităţii  urmăririi  penale,  măsuri  reale 
pentru  îmbunătăţirea activităţii  de grefă şi  registratură,  înregistrarea plângerilor  în 
registrul de evidenţă a cauzelor penale, efectuarea activităţii de control tematic numai 
de către inspectorii CSM şi nu de procurori anume desemnaţi pentru asigurarea unui 
caracter unitar şi obiectiv al controlului, etc. 

1.4.13 Comunicarea externă

1.4.13.1  Comunicarea externă în Danemarca  
Administraţia instanţelor daneze are un departament de comunicare. Acest 

departament  este  responsabil  atât  pentru  comunicarea  internă  cât  şi  pentru  cea 
externă. Activităţile de comunicare externă includ:

 Pagina Instanţelor din Danemarca, www.domstol.dk
 O revistă trimestrială, “Danmarks Domstole”
 Un raport anual asupra activităţilor Instanţelor din Danemarca
 Comunicate de presă
 Întâlniri anuale cu reprezentanţi ai presei
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În  plus,  fiecare  care  instanţa  are  pagina  proprie.  Acelaşi  design  şi  set  de 
şabloane uniforme sunt utilizate atât pe www.domstol.dk cât şi pe paginile individuale 
ale instanţelor.

Instanţele  nu au desemnat  un  purtător  de cuvânt  special.  În  unele cazuri, 
judecătorul  ce  ţine  şedinţa  va  răspunde  întrebărilor  presei.  Asupra  hotărârilor  de 
interes comun se emite de obicei un comunicat de presă pe site-ul web al instanţelor.

Administraţia instanţelor daneze facilitează lucrul reţelelor de comunicare. Un 
angajat din fiecare instanţă este inclus în această reţea. Scopul reţelei  este de a 
îmbunătăţi comunicarea internă şi externă în instanţele din Danemarca şi să asigure 
coordonare  între  instanţe.  În  special,  referitor  la  comunicarea  externă,  membrul 
reţelei coordonează întrebările presei.

1.4.13.2  Comunicare externă în Olanda  
Judecători de presă –Press judges
Fiecare instanţă din Olanda deţine unul sau mai mulţi aşa numiţi “judecători de 

presă”, numiţi ca purtători de cuvânt în faţa presei. Rolul lor este în principal de a 
comunica cu media despre cazurile individuale administrate de instanţă. De două ori 
pe an, toţi judecătorii de presă se întâlnesc pentru a-şi discuta experienţele cu presa 
din  cele  6  luni  anterioare.  Subiectele  tipice  includ  incidente  cu  presa,  unde,  de 
exemplu,  confidenţialitatea unui  acuzat  sau martor  a  fost  violată.  Consiliul  pentru 
sistemele  judiciare  coordonează  cursuri  de  pregătire  speciale  pentru  aceşti 
judecători, inclusiv pregătire în faţa camerei video. 

Judecătorii  de presă au întocmit un set de îndrumări pentru presă în 2003, 
reînnoite de curând. Noul Manual pentru presă explică interesele implicate în cauzele 
ce au legătură cu natura publică a Administraţiei de justiţie şi la cum, şi de către cine 
sunt cântărite aceste interese. Manualul clarifică de asemenea la ce se poate presa 
de la personalul instanţelor şi cum instanţele trebuie să se exprime pe scurt în faţa 
presei înainte, în timpul şi după proces. Acesta reglementează de asemenea o serie 
de chestiuni practice.

Pe  lângă  manual  pentru  presă,  Consiliul  a  publicat  şi  un  manual  pentru 
judecătorii de presă. Acest manual include cele mai bune practici în relaţiile cu presa 
şi are scopul de a pregăti judecătorii să răspundă la întrebările de zi cu zi, precum: 
ce se poate filma şi ce nu, indicii pentru interviuri etc. 

Informarea publică a studenţilor 
În fiecare an, aproape 30.000 studenţi din învăţământul gimnazial vizitează o 

sală  de  judecată  Petru  a  pregătii  studenţi  pentru  vizita  lor,  Sistemul  judiciar  din 
Olanda  a  dezvoltat  o  campanie  pentru  a  trezi  interesul  tinerilor  pentru  sistemul 
judiciar şi Administrarea justiţiei. Această campanie conţine următoarele elemente: 

• un  site  web  special  pentru  studenţi  (între  12-16  ani) 
www.rechtspraakvoorjou.nl;

• o revistă de benzi desenate despre sistemul judiciar din Olanda;
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• un manual pentru profesori;
• o vizită în timpul unei audieri;
• un film în care un judecător soluţionează un caz de divorţ.
Porţi deschise
La fiecare  trei  sau patru  ani,  sistemul  judiciar  olandez organizează o  zi  a 

porţilor deschise în instanţe. Toate instanţele din Olanda organizează în această zi 
diferite activităţi pentru publicul general. Vizitatorii pot spre exemplu să participe la 
audieri  puse  în  scenă,  sau  să  pună  întrebări  preşedintelui  instanţei  şi  pot  vizita 
celulele suspecţilor din clădirile instanţelor. În ultima zi a porţilor deschise, sistemul 
judiciar a primit aproximativ 33.000 vizitatori. 

Site web
Unul din cele mai importante instrumente de informare publică a fost  până 

acum  site-ul  web  ‘Rechtspraak.nl.  Corpul  principal  al  site-ului  web  al  sistemului 
judiciar  olandez  constă  într-o  bază  de  date  de  hotărâri,  demonstrată  a  fi  foarte 
populară printre specialiştii juridici. În mai puţin de şase ani, de când a fost lansat în 
1999,  numărul  de  vizitatori  a  crescut  semnificativ.  Hotărârile  din  cazurile  foarte 
mediatizate  sunt  publicate  sub formă anonimă cât  mai  curând după pronunţarea 
sentinţei. Uneori, mai ales în cazurile complicate sau controversate, sunt publicate 
buletine de presă cu un rezumat şi o explicaţie a hotărârii. Comunicatele de presă 
sunt scrise de consilierul de comunicare sau de judecătorul de presă, care lucrează 
în consultanţă cu fiecare judecător de caz. 

Informaţii pentru participanţii la audieri
În  ultimele  luni,  Sistemul  judiciar  din  Olanda  s-a  concentrat  asupra 

îmbunătăţirii  informării  participanţilor  la  şedinţele  de  judecată.  S-a  dovedit  că 
experienţele participanţilor pot diferi mult de aşteptările acestora. Deseori, acest lucru 
rezultă în dezamăgiri ale sistemului de instanţe. Sistemul judiciar din Olanda dezvoltă 
o pagină specială de internet pentru a pregăti cetăţenii pentru proceduri. Cetăţenii 
care  îşi  aduc  cauzele  în  faţa  sectoarelor  sub-districtuale  au  dreptul  de  a  se 
reprezenta singuri, neavând nevoie de un judecător. 

1.4.13.3  Politica  de  comunicare  a  externă  a  Consiliului  Superior  al   
Magistraturii   din România  

CSM acţionează în domeniul comunicării, fiind preocupat să îmbunătăţească 
imaginea Consiliului şi a instanţelor în faţa justiţiabililor şi a mass media. 

În acest sens, a fost adoptat de către CSM, Ghidul de bune practici pentru 
cooperarea  între  instanţe,  parchetele  de  pe  lângă  acestea  şi  mass  media,  care 
conţine informaţii  privind activitatea  purtătorului  de cuvânt  al  CSM, în  calitate  de 
coordonator al purtătorilor de cuvânt de la instanţe şi parchete, precum şi dispoziţii 
care permit o comunicare eficientă şi rapidă cu reprezentanţii mass media, solicitările 
acestora urmând a fi tratate în regim de urgenţă. 
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În scopul îmbunătăţirii comunicării externe, pe paginile de internet ale CSM şi 
instanţelor  (în  special  curţi  de  apel)  sunt  publicate  ghiduri  de  orientare  pentru 
justiţiabili, care acoperă modele de acţiuni şi cereri în 31 domenii de drept, fiind de un 
real folos practic pentru cei care au nevoie să conceapă o acţiune sau să facă o 
sesizare. Ceea ce se doreşte prin aceste ghiduri este ca cetăţeanul să fie asistat în 
înţelegerea limbajului juridic de specialitate. 

De  asemenea,  pentru  a  face  cunoscută  activitatea  Inspecţiei  Judiciare  şi 
pentru  a  facilitatea sesizarea acesteia,  au  fost  publicate  pe  pagina  de internet  a 
CSM,  4  ghiduri care  privesc  activitatea  acesteia  şi  conţin  informaţii  utile  pentru 
persoanele  interesate  să  sesizeze  Inspecţia  Judiciară  sau  comisiile  de  disciplină 
(Ghid de criterii pentru realizarea inspecţiilor la instanţe şi parchete, Ghid de criterii 
pentru realizarea cercetării prealabile a judecătorilor şi procurorilor, Ghid de orientare 
pentru  persoanele  interesate  să  sesizeze  Inspecţia  Judiciară,  Ghid  de  orientare 
pentru persoanele interesate să sesizeze comisia de disciplină). 

În plus, în cadrul unui program finanţat de Banca Mondială şi finalizat în 2007 
având ca obiect strategia de comunicare a CSM, au fost făcuţi paşi importanţi pentru 
conştientizarea rolului  comunicării  publice pentru sistemul judiciar.  Astfel,  în urma 
unor consultări cu purtătorii de cuvânt de la instanţe, parchete, reprezentanţii mass 
media şi  reprezentanţi  ai  societăţii  civile,  s-au formulat  propuneri  concrete pentru 
reformarea  instituţiei  purtătorului  de  cuvânt  la  nivelul  CSM,  al  instanţelor  şi 
parchetelor, prin introducerea consilierilor de comunicare care să asiste purtătorii de 
cuvânt magistraţi, prin pregătirea profesională continuă a putătorilor de cuvânt, prin 
efectuarea unor stagii de lucru pentru cei recrutaţi prima dată ca purtători de cuvânt, 
prin crearea unor centre de presă la toate curţile de apel, parchetele de pe lângă 
acestea  şi  CSM.  Totodată,  a  fost  propus  un  plan  de  acţiune  pentru  perioada 
2008-2013  pentru  implementarea  acestor  propuneri  atribuţia  principală  urmând  a 
reveni  în  sarcina  unui  grup  de  lucru  constituit  în  acest  scop  în  cadrul  CSM.  În 
următoarea perioadă, grupul de lucru constituit în acest sens va propune o serie de 
măsuri pentru implementarea strategiei de comunicare. 

Concluzii
În toate ţările studiate, o gamă largă de activităţi de calitate sunt utilizate de 

sistemul judiciar. În ţările în care există un Consiliu pentru sistemele judiciare, aceste 
activităţi de calitate sunt de obicei rezultatul unei strânse cooperări între Consiliu şi 
instanţe.

Stadiul implementării diferitelor activităţi de calitate diferă de la o ţară la alta: 
în unele ţări, activităţile de calitate sunt prevăzute, dar încă nu sunt implementate; în 
altele, activităţile sunt în deplină funcţionare (supuse deja evaluării). 

Două grupuri de ţări pot fi identificate în funcţie de strategiile de management 
al  calităţii:  1)  ţări  în  care diferite  activităţi  de calitate  sunt  utilizate  în  cadrul  unui 
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sistem de calitate; şi 2) ţări în care există diferite activităţi de calitate, dar nu există un 
sistem de calitate umbrelă. 

Grupul de lucru este de părere că nu este necesară existenţa unui sistem total 
de calitate, cu toate că unele ţări fac tot posibilul să dezvolte un asemenea sistem. 
Principalul  scop  în  ceea  ce  priveşte  managementul  calităţii  ar  trebui  să  fie 
dezvoltarea  unor  activităţi  de  calitate  ce  are  în  vedere  asigurarea  îmbunătăţirea 
structurată şi continuă a calităţii. 

Grupul  de  lucru  ia  în  considerare atenţia  din  ce  în  ce mai  mare  acordată 
activităţilor de calitate ca o dezvoltare importantă a sistemului judiciar, aşa cum este 
arătat  că  sistemul  judiciar  este  o  organizaţie  dinamică  deschisă  la  schimbări  şi 
dornică să utilizeze noi activităţi. 

Cu  toate  că  atenţia  din  ce  în  ce  mai  mare  acordată  calităţii  din  cadrul 
sistemului judiciar poate fi considerată ca o dezvoltare pozitivă, nu trebuie uitate alte 
aspecte precum cantitatea. Atenţia nu trebuie niciodată acordată calităţii sau cantităţii 
separat:  sistemele  judiciare  europene trebuie  să  facă  eforturi  pentru  a  obţine  un 
echilibru între calitate şi cantitate. Într-adevăr, o reală provocare…
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2. Registrul  activităţilor  de  calitate  -  Anexă  la 
raportul  grupului  de  lucru  „Managementul 
Calităţii”. Misiune, viziune şi strategie.

2.1  Dezvoltarea Misiunii şi Viziunii instanţelor de fond (Belgia)
Înaltul Consiliu a facilitat întocmirea unei declaraţii de misiune a instanţelor de 

fond. Un impuls a fost de asemenea furnizat şi de către stabilirea unei viziuni asupra 
instanţelor de fond. 

2.1.1 Viziune şi valori (Danemarca)

Viziune şi valorile instanţelor din Danemarca sunt esenţa activităţii legate de 
calitate în cadrul  instanţelor din Danemarca. De la momentul  adoptării  misiunii  şi 
valorilor,  instanţele  din  Danemarca  au  lucrat  la  implementarea  acestora  în  viaţa 
organizatorică de zi cu zi. Ca parte a acestei implementări, Administraţia Instanţelor 
şi instanţelor, în mod individual, au creat un plan de acţiune în fiecare an. Ca punct 
de pornire, toate planurile de acţiune folosesc domenii principale stabilite şi agreate 
într-un  anumit  an  de  către  Consiliul  de  conducere  al  Instanţelor  din  Danemarca. 
Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.1 al raportului. 

2.1.2 Misiune, viziune şi strategie (Ungaria) 

În Ungaria, managementul instanţelor şi statutul membrilor sistemului judiciar 
sunt  reglementate  de  lege.  Aceste  legi  au  fost  elaborate  şi  adoptate  de  către 
Parlament în cadrul reformei judiciare din cea de-a doua parte a anilor 1990. Legile 
pot fi modificate numai cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor, această prevedere 
legală  fiind  menită  să  consolideze  şi  mai  mult  garanţiile  constituţionale  ale 
independenţei sistemului judiciar. 

Consiliul  Naţional  de  Justiţie  (CNJ)  –  instituţia  autonomă  care  conduce 
sistemul judiciar, în temeiul legii, a depus eforturi şi a adoptat misiunea şi viziunea 
sistemului judiciar pe perioada mandatului său – şase ani. 

CNJ  reevaluează  cu  regularitate  misiunea  şi  viziunea  sa,  consacrate  prin 
intermediul  unei  decizii  publice.  În  mod  similar,  CNJ  discută  în  mod  constant, 
problemele legate de managementul instanţelor şi  adoptă decizii  de reglementare 
valabile pentru toate instanţele (cu excepţia Curţii Supreme). 

2.1.3 Misiune, viziune şi strategie (Letonia)

Misiunea, viziunea şi strategia instanţelor şi Administraţia Instanţelor (AI) sunt 
definite în cadrul “Strategiei de lucru a Ministerului de Justiţie pentru 2007-2009” şi în 
cadrul “Strategiei de lucru a Administraţiei Instanţelor pentru 2008-2010”. În cuprinsul 
acestor  documente  sunt  definite  sarcinile  care  ar  trebui  implementate  pe  termen 
mediu. De asemenea sunt definiţi şi indicatorii de măsurare a calităţii, care ar trebui 
respectaţi. Instanţelor le este furnizat acest document pentru a lua cunoştinţă despre 

Pagina 67 din 239



Registrul activităţilor de calitate - Anexă la raportul grupului de lucru „Managementul Calităţii”. Misiune, viziune şi 
strategie.

planurile de dezvoltare pentru următorii ani. Strategia de lucru este totodată folosită 
pentru planificarea bugetară în anii următori. 

2.1.4 Misiune şi viziune (Lituania)

Toate  instanţele  pregătesc  planurilor  lor  strategice  de  activitate  pentru  o 
perioadă  de  3  ani  şi  prezintă  planul  în  original  Ministerului  de  Finanţe  şi  copia 
acestuia Administraţiei Naţionale a Instanţelor.

2.1.5 Misiune şi viziune (Olanda)

Fiecare  Agendă  Strategică  cuprinde  o  misiune,  o  viziune  şi  un  set  de 
obiective. Misiunea sistemului judiciar este aceeaşi pentru fiecare Agendă, detaliile 
viziuni pot diferi şi obiectivele pot fi  diferite pentru fiecare Agendă. Când Consiliul 
începe formularea unei  noi Agende, acesta evaluează măsura în care obiectivele 
Agendei  anterioare  au  fost  atinse  şi  care  sunt  cele  nerealizate.  Obiectivele 
nerealizate  se  vor  regăsi  pe  noua Agendă.  Pentru  a  putea  evidenţia  obiectivele, 
fiecare  a  fost  convertit  într-un  număr  de  rezultate  specifice  care  trebuie  atinse. 
Rezultatele prevăd de asemenea cine are responsabilitatea principală de a le realiza: 
Consiliul, adunările naţionale ale şefilor de secţie sau ale colegiilor directoare. Acest 
lucru  face  posibilă  existenţa  unor  îndrumări  pentru  implementarea  Agendei.  În 
planurile lor anuale, atât Consiliul, cât şi instanţele indică ceea ce intenţionează să 
întreprindă pentru a atinge obiectivele, iar realizările lor sunt consemnate în cadrul 
rapoartelor anuale.

2.2  Un sistem de calitate total

2.2.1 Introducerea modelului CAF (Danemarca)

Pentru a putea permite  comparaţii  între diferitele  sisteme ale instanţelor  şi 
pentru a evalua performanţa acestora în mod adecvat, instanţele din Danemarca au 
introdus recent modelul  CAF (“EFQM” pentru sectorul  public).  Modelul  este iniţial 
implementat  la  o  scară  redusă,  obiectivul  principal  fiind  creşterea  nivelului  de 
cunoştinţe  despre  acest  model  printre  conducerii  instanţei  şi  personalul  acesteia. 
Pentru  a  întreprinde  acest  lucru,  modelul  a  fost  descris  în  cadrul  publicaţiei 
trimestriale a Instanţelor din Danemarca, pe care o primeşte fiecare angajat. În plus, 
preşedinţii  instanţelor  împreună  cu  grupul  de  management  al  Administraţiei 
Instanţelor au organizat o auto-evaluare.

2.2.2 Evaluarea calităţii  în procesul de Judecată în Instanţe (Finlanda)

Principiile cu privire la calitate şi rezultatele propuse de Proiectul cu privire la 
calitate în cadrul Instanţelor din circumscripţia Curţii  de Apel Rovaniemi, Finlanda. 
Rezultatele vor alcătui  o muncă legată de calitate pentru anii  următori,  precum şi 
pentru monitorizarea evoluţiilor  cu privire la calitate.  Indicatorii  de calitate cuprind 
şase domenii de evaluare, care cuprind un total de 40 de criterii, după cum urmează: 
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1.  procedura  (9  criterii);  2.  judecata  (7  criterii);  3.  Tratamentul  părţilor  şi  a  altor 
participanţi la proces (6 criterii); 4. Celeritatea proceselor (4 criterii); 5. Aptitudinile 
profesionale  şi  competenţa  judecătorului  (6  criterii);  şi  6.  Organizarea  şi 
managementul  judecării  cauzelor  (8  criterii).  Indicatorii  sunt  publicaţi  în  limbile 
engleză,  finlandeză,  franceză  şi  suedeză  (varianta  în  limba  engleză  Evaluarea 
Calităţii  în  procesul  de  Judecată  în  Instanţe,  Martie  2006,  ISBN 951-53-2874-8). 
Pentru  informaţii  suplimentare,  vezi  paragraful  4.2  din  raport  şi/sau  contactaţi 
Preşedintele Curţii Districtuale din Oulu, Harri Mäkinen sau pe Judecător Antti Savela 
(vezi detaliile de contact de la pag. 26 a prezentului înscris). 

Regulamentele formulate de către Consiliul Naţional de Justiţie (Ungaria)
CNJ  a  fost  activ  în  elaborarea  sistemului  de  management  al  calităţii  în 

domeniul  judiciar.  Regulamentele  cu  privire  la  diferite  aspecte  ale  funcţionării 
sistemului  judiciar  guvernează  activităţile  instanţelor.  Preşedinţii  instanţelor 
districtuale şi ale curţilor de apel au raportat în mod regulat despre implementarea 
deciziilor Consiliului Naţional de Justiţie. 

 Indicatorii de calitate (Letonia)
În Letonia, indicatorii de calitate au fost stabiliţi pentru două domenii: calitatea 

în cadrul sistemului judiciar şi administrarea instanţelor şi prevederea bazei tehnice 
materiale. Indicatorii cu privire la calitatea sistemului judiciar includ numărul de decizii 
pronunţate  de  un  judecător  de  Carte  Funciară,  durata  procedurilor  (prevăzută  în 
concordanţă cu gradul de jurisdicţie pe secţie) şi numărul de decizii ale instanţelor 
care  judecă  fondul,  amânate  sau  anulate  în  apel.  În  domeniul  administrării 
instanţelor, indicatorii includ numărul de cauze penale judecate (pe secţie), numărul 
de birouri pentru personalul instanţei, numărul de judecători la 100.000 locuitori şi 
numărul  de  activităţi  metodologice,  precum  seminariile  şi  cursurile  de  formare 
profesională. 

 Regulamentele cu privire la calitate (Olanda)
Esenţa  sistemului  olandez  cu  privire  la  calitatea  în  domeniul  judiciar, 

RechtspraaQ, este reglementarea privind calitatea pentru instanţe şi pentru diferitele 
secţii ale instanţelor. Regulamentele cu privire la calitate întrunesc laolaltă aspecte 
materiale şi cele legate de funcţionarea sistemului judiciar. Regulamentele formează 
o  listă  de  verificare  în  domeniul  calităţii  care  include  toate  aspectele  pe  care 
instanţele şi Consiliul le consideră a fi importante pentru calitatea sistemului judiciar 
şi pentru cerinţele întemeiate ale tuturor persoanelor interesate. În timp ce descrie 
ceea  ce  ar  trebui  făcut,  nu  indică  metoda  în  care  ar  trebui  realizat  acest  lucru: 
metodologia  priveşte  în  mod  direct  instanţele.  Pentru  mai  multe  informaţii,  vezi 
paragraful 4.2. din raport.

 Sistemul de măsurare a calităţii în domeniul judiciar (Olanda) 
Cu acest sistem, colegiile directoare pot măsura constant calitatea funcţionării 

sistemului  judiciar  în  cadrul  propriilor  instanţe  şi  în  cadrul  respectivelor  secţii  ale 
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instanţei. Rezultatele sunt folosite mai departe pentru îmbunătăţiri acolo unde este 
necesar. Există cinci domenii de evaluare/măsurare: imparţialitatea şi integralitatea 
judecătorilor, experienţa judecătorilor, interacţiunea personală cu justiţiabilii, unitatea 
legislativă  şi  celeritatea  şi  pronunţarea  hotărârilor  la  termen.  Pentru  fiecare  din 
aceste domenii au fost elaboraţi indicatori, norme şi instrumente de măsurare. Pentru 
mai multe informaţii, vezi paragraful 4.2. din raport.. 

 Sistemul de măsurare a calităţii în domeniul judiciar (România)
Sistemul de măsurare a calităţii sistemului judiciar este rezultatul mai multor 

procese,  printre  care  cele  mai  relevante  sunt:  evaluarea  individuală  periodică  a 
judecătorilor şi procurorilor, verificări regulate efectuate de Inspecţia Judiciară a CSM 
şi colectarea datelor statistice. 

• Evaluarea  individuală  periodică  a  judecătorilor  şi  procurorilor  este 
efectuată odată  la  3  ani.  Prin  intermediul  procesului  de evaluare  sunt 
măsurate 5 aspecte: eficienţă, calitatea activităţii, integritate, obligaţia de 
formare profesională continuă şi  absolvirea unor cursuri  specializate, iar 
pentru  judecătorii  şi  procurorii  care  exercită  funcţii  de  conducere, 
evaluarea  se  face  şi  asupra  modului  de  îndeplinire  a  atribuţiilor 
manageriale  (art.  2  din  Regulamentul  privind  evaluarea  activităţii 
profesionale  a  judecătorilor  şi  procurorilor).  Pentru  fiecare  domeniu  de 
evaluare au fost dezvoltate norme şi instrumente de măsurare.

• Verificările regulate sunt efectuate de Inspecţia Judiciară a CSM asupra 
activităţii  instanţelor  şi  parchetelor  şi  asupra  activităţii  individuale  a 
judecătorilor. 

 Inspecţia Judiciară verifică următoarele aspecte:
− respectarea normelor procedurale privind înregistrarea cererilor;
− sistemul de distribuţie aleatorie a cauzelor;
− planificarea şedinţelor instanţei;
− pronunţarea hotărârilor judecătoreşti;
− elaborarea hotărârilor judecătoreşti;
− comunicarea hotărârilor;
− procesul de transmitere a dosarelor la instanţele competente;
− executarea  hotărârilor  instanţei,  (art.  43  din  Regulamentul  Consiliului 

Superior al Magistraturii);
− eficienţa managerială şi îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din lege şi din 

alte reglementări pentru a asigura buna funcţionare a instanţei, calitatea 
adecvată a serviciului judiciar, semnalarea deficienţelor şi formularea de 
propuneri pentru eliminarea acestora.

De asemenea, Inspecţia Judiciară verifică sesizările adresate Consiliului  cu 
privire  la  conduita  şi  activitatea  necorespunzătoare  a  judecătorilor.  Rezultatele 
verificărilor  reprezintă  baza  pentru  exercitarea  acţiunii  disciplinare  împotriva 

Pagina 70 din 239



Registrul activităţilor de calitate - Anexă la raportul grupului de lucru „Managementul Calităţii”. Misiune, viziune şi 
strategie.

judecătorilor, care se poate finaliza cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, dacă este 
cazul. 

• Colectarea  datelor  statistice  este,  de  asemenea,  folosită  ca 
instrument de măsurare a performanţei sistemului judiciar. Biroul de 
Statistică din  cadrul  Direcţiei  de  Resurse  Umane şi  Organizare a CSM 
colectează date în mod regulat privind diferite aspecte legate de activitatea 
sistemului judiciar, cum ar fi cele mai recente privind numărul de dosare 
soluţionate  de  instanţe  şi  parchete,  schemele  de  personal  şi  posturile 
vacante la instanţe şi la parchete şi volumul de muncă efectiv pe judecător/
procuror  comparată  cu  media  naţională  a  volumului  de  muncă  pe 
judecător/procuror. 

Statistica  judiciară  este  folosite  ca  un  instrument  de  evaluare  a  activităţii 
instanţelor şi parchetelor şi a duratei de soluţionare a cazurilor.

CSM a elaborat  formulare  standard  pe  care  instanţele  şi  parchetele 
sunt obligate să le completeze şi să le transmită la CSM, la fiecare 3 luni. Mai mult 
decât atât, instanţele pot prezenta date statistice suplimentare în cadrul rapoartelor 
anuale pe care le transmit, de asemenea, către CSM.

2.3  Conducere şi management

2.3.1 Seminarii pe tema Managementului (Austria)

Preşedinţii Înaltelor Curţi de Apel (“Oberlandesgericht”) ţin seminarii pe termen 
lung (câteva ateliere de lucru de câteva zile în cadrul întregii perioade de 18 luni) 
pentru  judecători,  pentru  a-i  forma  pe  aceştia  în  domeniul  managementului  şi 
administraţiei. Precizare: activitatea de administrarea a instanţelor este, în principal, 
desfăşurată de judecători (de preşedinţi de instanţă, de judecători numiţi preşedinţi şi 
de colegii directoare (senat) (formate din judecători). Pentru mai multe informaţii, vezi 
paragraful 4.3. din raport.

2.3.2 Conducere şi management (Danemarca)

Un modul de conducere şi management face parte din programul de formare 
profesională obligatorie pentru judecătorii debutanţi. Mai târziu în cariera lor, acestor 
judecători le este oferit în plus un program de formare profesională extins bazat pe 
conducere şi dezvoltare personală. 

Membrilor  aparatului  tehnic  care  manifestă  un  interes  în  conducere  şi 
administrare, le este de asemenea oferit un program de formare profesională extins 
bazat pe conducere şi management. 

Participarea la acest program reprezintă o cerinţă pentru numirea în anumite 
poziţii.  În ceea ce priveşte numirea preşedinţilor,  în cadrul  instanţelor districtuale, 
începând cu anul 2006, operează un test care evaluează aptitudinile de conducere şi 
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management ale candidatului şi care a stat, în parte, la baza deciziilor Consiliului de 
Numiri Judiciare. 

Preşedinţii  instanţelor  districtuale,  ale  celor  două  înalte  curţi  şi  ale  Curţii 
Supreme şi directorul general al Administraţiei Instanţelor se întâlnesc la seminarii pe 
tema conducerii  şi  managementului  de patru  ori  pe an.  Autoevaluarea, timpul  de 
judecare a unui dosar, utilizarea informaţiilor legate de management, managementul 
resurselor  umane  şi  organizarea  instanţelor  sunt  chestiuni  discutate  la  aceste 
seminarii. Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.3 din raport. 

2.3.3 Seminar pe tema managementului (Letonia)

Preşedinţii  curţilor  districtuale  şi  regionale  se  întâlnesc  de  două ori  pe  an 
pentru  un  seminar  pe  tema  managementului.  Dezvoltarea  strategică  în  cadrul 
sistemului judiciar, statistica instanţelor, numărul de cereri primite cu privire la fiecare 
instanţă,  managementul  resurselor  umane,  organizarea  activităţii  instanţei  sunt 
chestiuni discutate în cadrul acestor seminarii.

2.3.4 Conducere şi management (Lituania)

Preşedintele Curţii de Apel din Lituania organizează şi controlează activităţile 
administrative  ale  Curţii  de  Apel  din  Lituania  şi  conduce  judecătorii  acesteia, 
administrând  totodată  şi  instanţele  regionale  şi  conducând  judecătorii  din  cadrul 
acestora.  Preşedintele  Curţii  Supreme  Administrative  din  Lituania  organizează  şi 
controlează  activităţile  administrative  ale  instanţelor  regionale  administrative  şi 
conduce judecătorii acesteia.

Preşedintele  instanţei  regionale  organizează  şi  controlează  activităţile 
administrative  ale  instanţei  regionale  şi  conduce  judecătorii  acesteia,  precum  şi 
activităţile  administrative  ale  instanţelor  districtuale  şi  conduce  judecătorii  din 
circumscripţia  acestora.  Preşedintele  curţii  districtuale  organizează  şi  controlează 
activităţile administrative ale curţii districtuale şi conduce judecătorii acesteia.

1. Dezvoltarea    managementului  pentru  (viitorii)  manageri  de  instanţe  din   
Olanda

Consiliul  Judiciar  din  Olanda  a  dezvoltat  un  program  de  formare  profesională 
denumit Dezvoltarea Managementului destinat managerilor de instanţă, de exemplu 
preşedinţilor,  preşedinţilor  de  secţie  şi  directorilor  operaţionali.  Candidaţii  care 
urmează programul de dezvoltare a managementului sunt admişi în cadrul grupului 
de Dezvoltarea Managementului pentru viitori preşedinţi. Pentru mai multe informaţii, 
vezi paragraful 4.3. din raport. 
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2.4  Procedura de soluţionare a plângerilor

2.4.1 ‘Ombudsman/ombudswomen’ la ‘Oberlandesgericht’ (Austria)

Începând cu 1.11.2007 există jucători care lucrează ca “ombudsmen/-women” 
în fiecare dintre cele 4 Înalte Curţi de Apel (“Oberlandesgericht”) şi care soluţionează 
plângerile.

O dată cu începerea activităţii acestora, a fost elaborat un sistem (de nivel 
scăzut) de înregistrare a diferitelor categorii de plângeri şi a soluţiilor fiecărei plângeri 
individuale.

2.4.2 Îmbunătăţirea procedurii de soluţionare internă a plângerilor în  
cadrul sistemului judiciar (Belgia)

Scopul proiectului: stabilirea unui sistem de soluţionare adecvată a plângerilor 
în  cadrul  sistemului  judiciar.  Scopul  este  de  a face  posibil  ca  Înaltul  Consiliu  să 
urmărească  cu  uşurinţă  procedura  de  soluţionare  a  plângerilor,  precum  şi  să 
raporteze mai sine şi să îi fie astfel permis să formuleze recomandări de îmbunătăţire 
a funcţionării sistemului judiciar prin intermediul cunoaşterii situaţii generale cu privire 
la plângeri.

O propunere legislativă bazată pe o recomandare a Înaltului Consiliu a fost 
introdusă în Camera reprezentanţilor. A fost creată o bază de date într-o astfel de 
manieră,  încât  permite  instanţelor  şi  parchetelor  să  soluţioneze  plângerilor  din 
momentul în care legea este adoptată şi intră în vigoare. Acest lucru nu împiedică 
entităţile interesate din cadrul sistemului judiciar să folosească baza de date în mod 
voluntar. Baza de date este gata şi Înaltul Consiliu înregistrează plângerile pe care le 
primeşte. Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.4. din raport.

2.4.3 Procedura de soluţionare a plângerilor (Danemarca)

O procedură  de plângeri  este  prevăzută  în  cadrul  Legii  de Administrare  a 
Justiţiei, începând cu 1993 când Curtea Specială pentru Încălcări şi Revizuiri a fost 
înfiinţată.  Curtea  judecă,  printre  altele,  chestiunile  care  privesc  sancţiunile 
disciplinare pentru judecători şi judecători stagiari şi cauzele legate de excluderea din 
profesie  a  judecătorilor  şi  judecătorilor  debutanţi.  Este  de  asemenea  posibilă 
introducerea unei plângeri împotriva unui judecător sau a unui judecător debutant la 
preşedintele instanţei  unde îşi  desfăşoară activitatea respectivul  judecător. Curtea 
Specială pentru Încălcări şi Revizuiri şi preşedinţii de instanţe nu pot judeca opiniile 
legale ale unui judecător, ci numai conduita acestuia, de exemplu, o purtare lipsită de 
respect sau neglijenţă în cadrul unui proces judiciar. 

2.4.4 Procedura de soluţionare a plângerilor (Ungaria)

Regulamentul  Consiliului  Naţional  de  Justiţie  reglementează  procedura  de 
plângeri ce trebuie urmată de părţile aflate în dispută. O plângere poate fi introdusă 
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de către reclamant la preşedintele curţii districtuale care supraveghează funcţionarea 
instanţei sau judecătorului respectiv.

2.4.5 Procedura de soluţionare a plângerilor (Lituania)

Consiliul  Judiciar  şi  Preşedintele  instanţei  unde  judecătorul  îşi  desfăşoară 
activitatea sau preşedintele oricărei instanţe superioare vor avea dreptul de a judeca 
plângerile cu privire la activităţile/conduita judecătorilor din Republica Lituania. După 
judecarea plângerii,  partea  poate  propune instituirea  unei  acţiuni  disciplinare  prin 
înaintarea  unui  moţiuni  motivate  de  instituirea  acţiunii  disciplinare  la  Comisia  de 
Disciplină şi Etică Judiciară. În cazul în care Comisia de Disciplină şi Etică Judiciară 
acceptă  să  instituie  o  acţiune  disciplinară  împotriva  judecătorului,  acţiunea 
disciplinară instituită va fi transferată la Curtea Judiciară de Onoare, care pronunţă o 
hotărâre. O hotărâre a Curţii Judiciare de Onoare, poate, în termen de zece zile de la 
adoptarea sa, să fie atacată la Curtea Supremă. Pentru mai multe informaţii, vezi 
paragraful 4.4 din raport. 

2.4.6 Procedura de soluţionare a plângerilor (Olanda)

Procedura este uniformă pentru toate instanţele şi menită să soluţioneze şi 
înregistreze plângerile despre modalitatea în care judecătorii, personalul de sprijin şi 
instanţa  ca  întreg,  funcţionează.  Plângerile  pot  privi  tratamentul  funcţionarilor 
instanţei, erori procedurale sau amânări ale proceselor judiciare. Registrul unic de 
plângeri face posibilă identificare şi găsirea soluţiilor la problemele structurale şi sunt 
menite să îmbunătăţească organizarea instanţei şi serviciul faţă de public. 

2.4.7 Procedura de soluţionare a plângerilor (România)

Plângerile  pot  privi  tratamentul  justiţiabililor  de  către  oficialii  instanţelor 
(judecători, conducerea instanţelor, personalul auxiliar) sau întârzieri în soluţionarea 
cauzelor,  atitudinea  judecătorilor  şi  procurorilor  şi  pot  fi  adresate  conducerii 
instanţelor  şi  parchetelor  care  trebuie  să  informeze  petentul  asupra  măsurilor 
adoptate După cum am menţionat mai sus, preşedinţii  de instanţe şi  conducătorii 
parchetelor  au  atribuţia  de  a  verifica  dacă  judecătorii  de  la  instanţa  respectivă 
respectă obligaţiile stabilite prin legi şi regulamentele aplicabile.

Plângerile  pot  fi  trimise  şi  Consiliului  Superior  al  Magistraturii,  caz în  care 
Inspecţia Judiciară va face verificările necesare. 

2.5  Peer review 

2.5.1 Peer review (Danemarca)

În 2004, curtea districtuală din Copenhaga a desfăşurat un proiect pilot  cu 
privire  la calitatea opiniilor  legale şi  conducerea proceselor  judiciare.  Un grup de 
lucru a definit câţiva indicatori de calitate şi apoi a realizat un sondaj care măsoară la 
ce nivel indicatorii  de calitate trasaţi de grupul de lucru s-au regăsit atât în cadrul 
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opiniilor legale, cât şi în cadrul proceselor judiciare. Sondajul a fost realizat de către 
judecătorii de la curtea districtuală din Copenhaga. Judecătorii instanţei au înfiinţat 
grupuri legate de calitate şi un reprezentant din un grup a revizuit ulterior opiniile 
legale şi au luat parte la procedurile judiciare ale judecătorilor din alt grup.

2.5.2 Peer review (Olanda)

Peer  review  sunt  în  principal  menite  să  îmbunătăţească  funcţionarea 
judecătorilor,  în  mod  individual,  şi  să  pună  în  principal  accent  pe  aspectele 
comportamentale,  decât  pe  aspecte  legate  de  activitatea  de  judecată.  Acestea 
contribuie la o cultură deschisă în cadrul profesiei, în care performanţa individuală 
din sala de judecată poate fi discutată şi îmbunătăţită. Misiunile de evaluare pot fi 
organizate  în  diferite  maniere,  una  dintre  acestea  fiind  metoda  cu  camera  de 
înregistrare, prin care este înregistrară şedinţa de judecată şi ulterior discutată cu 
judecătorul. Pentru mai multe detalii, vezi paragraful 4.5. din raport. 

2.6  Termenele de judecată şi procedurile de lucru 

2.6.1 Durata procedurilor (Austria)

Există un sistem de informare cu bază de date cu privire la durata proceselor 
(civile şi  penale).  Situaţie existentă: volumul de activitate şi  etapele principale ale 
proceselor judiciare sunt înregistrare prin intermediul IT (cf.  Pre-informaţiile pentru 
Întâlnirea de la Haga “Calitatea Sistemului Judiciar – Tentativele din Austria – Durata 
Proceselor”; 071025 Managementul cu privire la calitate din Austria. pdf).

2.6.2 Obiectivele legate de timpul de judecare a cauzelor (Danemarca) 

Reprezentanţii  curţii  districtuale  şi  Administraţia  Instanţelor  au  prevăzut 
obiectivele  comune  pentru  timpul  de  judecare  la  nivelul  curţilor  districtuale. 
Termenele exacte de judecare a cauzelor sunt prevăzute ulterior în cadrul raportului 
anual  al  fiecărei  curţi  districtuale. Acest raport  arată de asemenea productivitatea 
instanţei  şi  productivitatea  judecătorilor,  a  judecătorilor  adjuncţi  şi,  respectiv,  a 
celuilalt  personal  al  instanţei.  Productivitatea  este  calculată  prin  compararea 
numărului de cauze soluţionate cu numărul echivalenţei. Departamentul de statistică 
al Administraţiei Instanţelor este responsabil pentru strângerea informaţiilor necesare 
de la instanţe şi întocmirea rapoartelor anuale. Curtea Supremă şi înaltele curţi îşi 
stabilesc propriile  obiective.  Raportul  anual,  termenul  de procesare  a  cauzelor  şi 
chestiunile conexe sunt deseori discutate în cadrul seminarului pentru preşedinţii de 
instanţă  menţionate  mai  jos.  Pentru  mai  multe  informaţii,  vezi  paragraful  4.6.  din 
raport.

2.6.3 Comitetul comun pentru procedurile de lucru (Danemarca)

În 2006 a fost creat un comitet comun cu privire la procedurile de lucru din 
instanţe cu membrii care reprezintă procurorii, poliţia, avocaţii, judecătorii, judecătorii 
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adjuncţi, consiliul medico-legal şi alţii. Comitetul comun înfiinţează grupurile de lucru 
cu privire  la chestiuni,  în care mai  multe părţi  sunt  responsabile cu desfăşurarea 
cauzei.  Ca  un  exemplu,  un  grup  lucrează  în  mod  permanent  la  o  descriere 
aprofundată a volumului  de activitatea într-un domeniu specific  de cauze penale. 
Scopul acestuia este de a elimina procedurile de lucru nenecesare pentru a scurta 
timpul de judecare. Pentru mai multe detalii, vezi paragraful 4.6. din raport. 

2.6.4 Consultanţi pe tema celor mai bune practici (Danemarca)

A fost constituită o echipă care se ocupă cu cele mai bune practici, formată 
din angajaţi care lucrează atât ca şi consultanţi de proces, cât şi ca angajaţi obişnuiţi 
ai  instanţei.  Sarcina  echipei  care  se  ocupă de cele  mai  bune practici  este  de  a 
observa procedurile de lucru,  de a propune noi  modalităţi  de lucru,  de a strânge 
informaţii şi de a asigura diseminarea cunoştinţelor. Datorită volumului de activitate 
legat de implementarea reformei instanţelor, doar un singur consultant pe tema celor 
mai  bune  practici  funcţionează  momentan,  cu  intenţia  de  a  recruta  mai  mulţi 
consultanţi  în  2008.  Singurul  consultant  pe  tema  celor  mai  bune  practici  este 
momentan angajat  cu  normă întreaga  de către  Administraţia  Instanţelor,  dar  are 
biroul în cadrul instanţei districtuale situată în altă parte în Danemarca. 

Înainte de a deveni consultant pe tema celor mai bune practici, ea a lucrat ca 
judecător debutant şi înainte ca avocat. Ca şi consultant pe tema celor mai bune 
practici, adeseori i-a fost oferită formare profesională în calitatea sa de consultant al 
proceselor şi ca manager. Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.6. din raport. 

2.6.5 Termenele de judecată şi procedurile de lucru (Ungaria)

Prevederile  legale  cer  ca  judecătorii  să  proceseze  cauzele  în  cadrul  unei 
perioade  de  timp  rezonabile.  În  situaţia  neconformării,  părţile  pot  introduce  o 
plângere. Preşedinţii de instanţe trebuie să raporteze periodic Consiliului Naţional de 
Justiţie cu privire la numărul şi natura cauzelor aflate pe rol pentru mai mult de doi 
ani. Numărul de cauze cu termene depăşite au scăzut semnificativ în toată ţara în 
anii recenţi. Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.6. din raport. 

2.6.6 Termenele de judecată şi procedurile de lucru (Lituania)

O listă a cauzelor a căror judecare a durat mai mult de 1 an sunt transmise la 
înalta instituţie administrativă de control şi la Administraţia Naţională a Instanţelor şi, 
la  cererea  Consiliului  judiciar  –  către  Consiliul  Judiciar.  La  indicaţiile  Consiliului 
Judiciar,  Administraţia  Naţională  a  Instanţelor  generalizează motivele  pentru  care 
audierea cauzelor a durat mai mult de 1 an şi transmite concluziile sale Consiliului 
Judiciar. 
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2.6.7 Indicatori (Olanda)

În fiecare an, Consiliul Judiciar publică un număr de indicatori per instanţă, 
care prevăd calitatea hotărârilor,  productivitatea,  finanţele,  organizarea şi  ultimele 
evoluţii. Aceşti indicatori vin împreună cu o analiză pe fiecare instanţă şi comparaţii 
cu alte instanţe. Este una dintre resursele pe care Consiliul le furnizează politicienilor 
şi  societăţii  pentru a permite o imagine legată de funcţionarea sistemului  judiciar. 
Aceşti  indicatori  pot  fi  de  asemenea  utilizaţi  pentru  discuţii  şi  ca  bază  pentru 
ajungerea la un acord în cadrul consultaţiilor dintre Consiliu şi instanţele individuale. 

2.6.8 Termenele de judecată (Olanda)

Pentru societate ca întreg, timpul necesar pentru a finaliza procedurile legale 
este privit  ca un aspect esenţial al performanţei sistemului judiciar şi prin urmare, 
Consiliul  Judiciar  publică durata  medie a 33 de  tipuri  de  procese într-o  serie  de 
diverse instanţe. Durata a 27 de procese este publicată ca indicator pentru fiecare 
instanţă. Începând din 2009, publicaţiile (din 2008) vor indica ce procent de cauze a 
fost realizat în cadrul unei anumite perioade de timp. Consiliul a încheiat acorduri 
separate  cu  fiecare  instanţă  în  vederea  îmbunătăţirii  şi  pentru  obţinerea timpului 
standard. 

2.6.9 Termenele de judecată ( România)

În cursul anului 2007, Inspecţia Judiciară a efectuat verificări privind stadiul 
dosarelor mai vechi de 1 an de la data înregistrării şi a dosarelor mai vechi de 6 luni 
de  la  începerea  urmăririi  penale  la  mai  multe  parchete  şi  privind  funcţionarea 
sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor, continuitatea completului de judecată şi 
stadiul dosarelor mai vechi de 1 an în primă instanţă şi al dosarelor mai vechi de 6 
luni  în  apel  şi  motivele  pentru  întârziere  verificate  la  nivel  individual  pe  fiecare 
judecător, la mai multe instanţe. 

Ultimul  raport  referitor  la  identificarea  dosarelor  mai  vechi  de  1  an  de  la 
sesizare, şi respectiv mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, aflate în 
curs de instrumentare la procuror sau la organele de cercetare penală, este publicat 
pe  pagina  de  internet  a  CSM de  la  data  de  29  ianuarie  2008.  Raportul  conţine 
propuneri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii  de  urmărire  penală  şi  eficientizarea 
managementului  parchetelor,  cum  ar  fi:  suplimentarea  schemei  de  procurori  şi 
personal  auxiliar  la  toate  parchetele,  efectuarea  de  controale  tematice  de  către 
conducătorii  parchetelor  cu privire  la  aceste  aspecte,  în  special  acolo  unde s-au 
înregistrat  deficienţe  în  activitatea  de  identificare  şi  înregistrare  a  dosarelor, 
repartizarea echilibrată a cauzelor de către conducătorii parchetelor şi respectarea 
principiului continuităţii urmăririi penale, măsuri reale pentru îmbunătăţirea activităţii 
de grefă şi registratură, înregistrarea plângerilor în registrul de evidenţă a cauzelor 
penale, efectuarea activităţii de contro tematic numai de către Inspectorii CSM şi nu 
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de procurori anume desemnaţi pentru asigurarea unui caracter unitar şi obiectiv al 
controlului. 

2.7  Formarea profesională 

2.7.1 Formarea profesională a judecătorilor şi a altor angajaţi (Austria)

Legăturile  dintre  angajaţii  cu  sarcini  similare  sunt  sprijinite  activ  de 
organizarea cu  regularitate  a  seminariilor,  întâlnirilor  etc.  Acestea  sunt  diferite  la 
fiecare nivel. Unele seminarii sunt organizate de Administraţia Instanţelor, în timp ce 
altele sunt aranjate la nivel local sau chiar de către Asociaţia Judecătorilor.  [similar  
informaţiilor din Danemarca]

2.7.2 Legăturile dintre angajaţi (Danemarca)

Legăturile  dintre  angajaţii  cu  sarcini  similare  sunt  sprijinite  activ  de 
organizarea cu  regularitate  a  seminariilor,  întâlnirilor  etc.  Acestea  sunt  diferite  la 
fiecare nivel. Unele seminarii sunt organizate de Administraţia Instanţelor, în timp ce 
altele sunt aranjate la nivel local sau chiar de către sindicate.

2.7.3 Programul de formare profesională (Ungaria)

În Ungaria, formarea profesională a judecătorilor este centralizată în cadrul 
Biroul Consiliului  Naţional de Justiţie.  Începând cu 1 Septembrie 2007, Academia 
Judiciară  din  Ungaria  (AJU),  care  este  condusă  de  către  Consiliul  Naţional  de 
Justiţie, a fost înfiinţată pentru scopul de a furniza formarea judiciară. Bazându-se pe 
potenţialul  instituţional  al  Academiei,  principalul  său  obiectiv  este  de  a  sprijini 
funcţionarea eficientă a instanţelor cu un centrul ştiinţific şi educaţional la cele mai 
înalte  standarde  europene.  Programa  Academiei  include  formarea  profesională 
iniţială a secretarilor de instanţă şi formarea profesională a judecătorilor, precum şi 
formarea personalului instanţelor. AJU serveşte de asemenea ca centru de informare 
şi documentare. Aceasta a dezvoltat şi coordonat programe de formare profesională 
teoretice  şi  practice  pentru  judecătorii  experimentaţi  (cu  o  durată  de  3-5  zile). 
Aceasta furnizează formare profesională continuă pentru judecătorii  cu experienţă 
sub  forma  unor  programe  standard,  conferinţe,  seminarii  care  în  general  se 
centrează  pe  noua  legislaţie  (inclusiv  drept  comunitar),  precum  şi  formarea 
aptitudinilor  judiciare,  de  interpretare  şi  manageriale  pentru  preşedinţi  şi 
vicepreşedinţi. 

2.7.4 Formarea profesională (Letonia)

A fost creat un program de formare profesională anuală pentru judecători şi 
pentru personalul instanţelor. Există o formare profesională iniţială pentru judecători, 
care încep să desfăşoare atribuţiile  de judecător,  formarea profesională obişnuită 
sunt  furnizate  tuturor  judecătorilor  în  funcţie  de  vechimea  în  muncă,  precum  şi 
formarea profesională  ocazională furnizată  care  este  legată  de  anumite  chestiuni 
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specifice.  Formările  profesionale  sunt  furnizate  de  Control  judiciar  de  Formare 
Profesională  din  Letonia,  care  furnizează  un  feedback  pentru  Administraţia 
Instanţelor.  Au  fost  făcuţi  primii  paşi  pentru  învăţământul  pe  internet  de  către 
proiectul finanţat de Fondul pentru Refugiaţii Europeni. Vor fi create şi materiale de 
formare  profesională  electronice  pentru  interpreţii  instanţelor  pentru  a-i  ajuta  să 
studieze  limba  rusă.  Va  fi  un  instrument  important  pentru  îmbunătăţirea 
învăţământului prin internet, în general. 

2.7.5 Formarea profesională - Letonia

Ministerul de Justiţie este responsabil cu organizarea formării profesionale a 
judecătorilor,  dezvoltând  totodată  şi  programele  şi  materiale  metodologice,  dar 
programele  de  formare  profesională  a  judecătorilor,  regulamentele  cu  privire  la 
testele  de  formare  profesională,  curicula  şi  calendarele,  tipurile  de  formare 
profesională,  scopul  şi  finanţarea,  alte documente legate de formare profesională 
sunt aprobate de către Consiliul Judiciar. 

2.7.6 Centrul de formare profesională judiciară (Olanda)

Centrul  de  formare  profesională  judiciară  (Centrul  olandez  de  Studiu  şi 
Formare  Profesională  pentru  Sistemul  judiciar)  furnizează  formare  profesională 
iniţială pentru viitori judecători şi procurori. Acest centrul joacă totodată un rol major 
în  educaţia  continuă  a  judecătorilor  şi  procurorilor.  În  plus,  furnizează  formarea 
profesională pentru personalul auxiliar şi juridic, inclusiv pentru secretare, din cadrul 
instanţelor  şi  parchetelor.  Centrul  oferă  o  gamă  largă  de  cursuri  care  acoperă 
chestiuni  judiciare,  dar  organizează  de  asemenea  şi  cursuri  de  formare  în 
management şi pentru dezvoltarea altor abilităţi profesionale. 

2.7.7 Educaţie permanentă (Olanda)

Promovarea  unei  abordări  profesionale  este  un  subiect  important  pentru 
sistemul judiciar. Dincolo de calitatea juridică substanţială (de exemplu cunoştinţele), 
această  temă  include  aptitudinile,  atitudinile  şi  experienţa  judecătorilor  şi  a 
personalului  juridic  auxiliar.  Pentru  a  asigura  experienţa  judecătorilor  şi  a 
personalului  juridic  auxiliar,  a  fost  stabilit  un  standard  naţional  pentru  educaţia 
continuă. Acesta este de 30 de ore pe an pentru un judecător şi pentru un funcţionar 
juridic auxiliar, începând cu 1 ianuarie 2009.

Educaţia permanentă presupune educaţia în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii 
cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru respectivul post. Acest standard de 30 de 
ore poate fi obţinut prin atât prin urmarea cursurilor de cunoştinţe legale, cât şi prin 
participarea la atelierele de formare a abilităţilor.  Educaţia permanentă nu include 
cursuri  de formare în management sau educaţia iniţială menită să pregătească o 
persoană să devină judecător sau personal juridic auxiliar. Respectarea standardului 
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este înregistrată anual şi evaluată într-un interviu cu şeful de departament în cadrul 
căruia îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă. 

2.7.8 Formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor (România)

CSM,  la  propunerea  Institutului  Naţional  al  Magistraturii  aprobă,  anual,  
programul de formare iniţială pentru auditorii de justiţie (candidaţi admişi la INM care 
urmează o pregătire de 2 ani, finalizată cu un examen de absolvire a INM după care 
absolvenţi sunt repartizaţi la instanţe şi parchete ca judecători şi procurori stagiari) 
precum şi  programele de formare continuă a magistraţilor (programul conţine date 
referitoare la calendarul desfăşurării cursurilor, tematica cursurilor, etc.). Magistraţii 
sunt  obligaţi  ca,  cel  puţin  o  dată  la  trei,  ani  să  urmeze  cursuri  de  formare 
profesională,  îndeplinirea  acestei  obligaţii  fiind  un  criteriu  al  evaluării  individuale. 
Formarea  profesională  continuă  îi  priveşte  pe  judecători,  procurori  şi  personalul 
asimilat acestora şi se realizează la nivel central prin INM şi la nivel descentralizat, la 
nivelul curţilor de apel, sub coordonarea INM.

2.8  Evaluarea calităţii şi calitatea judiciară 

2.8.1 Asigurarea  calităţii  prin  monitorizarea  şi  auditare:  Controlul  
Intern (Austria)

În Austria, curţile trec prin “Revizuire internă” – la fiecare cinci până la şapte 
ani. Această revizuire internă este realizată de către judecători (şi nu de către experţi 
externi) şi priveşte instanţa ca o entitate în ansamblu. Pentru mai multe informaţii, 
vezi paragraful 4.8. din raport.

2.8.2 Introducerea  valorilor  corporative  (de  asemenea  denumită  
deontologie pozitivă) (Belgia)

Punctul  de plecare este ideea că sistemul judiciar  este un serviciu furnizat 
cetăţenilor şi societăţii. Un memoriu de prezentare a fost elaborat şi trimis către toţi 
magistraţii,  preşedinţii  Consiliului  Baroului  şi  către  membrii  Înaltului  Consiliu  cu 
rugămintea de comunica posibilele lor comentarii la acest memoriu. În toamna anului 
2007, în fiecare regiune, au fost schimbate opinii  în acest sens între magistraţi  şi 
părţile interesate (inclusiv avocaţi şi societatea civilă). Toate ideile vor fi cuprinse într-
un raport care va fi prezentat şi discutat la colocviul din Mai 2008. 

2.8.3 Evaluarea calităţii judecăţii (Finlanda)

Principiile cu privire la calitate şi rezultatele propuse de Proiectul cu privire la 
calitate  în  cadrul  Instanţelor  în circumscripţia Curţii  de Apel  Rovaniemi,  Finlanda. 
Rezultatele vor alcătui  o muncă legată de calitate pentru anii  următori,  precum şi 
pentru monitorizarea evoluţiilor  cu privire la calitate.  Indicatorii  de calitate cuprind 
şase domenii de evaluare, care cuprind un total de 40 de criterii, după cum urmează: 
1.  procedura  (9  criterii);  2.  judecata  (7  criterii);  3.  Tratamentul  părţilor  şi  a  altor 
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participanţi la proces (6 criterii); 4. Celeritatea proceselor (4 criterii); 5. Aptitudinile 
profesionale  şi  competenţa  judecătorului  (6  criterii);  şi  6.  Organizarea  şi 
managementul  judecării  cauzelor  (8  criterii).  Indicatorii  sunt  publicaţi  în  limbile 
engleză,  finlandeză,  franceză  şi  suedeză  (varianta  în  limba  engleză  Evaluarea 
Calităţii  în  procesul  de  Judecată  în  Instanţe,  Martie  2006,  ISBN 951-53-2874-8). 
Pentru  informaţii  suplimentare,  vezi  paragraful  4.2  din  raport  şi/sau  contactaţi 
Preşedintele Curţii Districtuale din Oulu Harri Mäkinen sau pe Judecător Antti Savela 
(vezi detaliile de contact de la pag. 26 a prezentului înscris).

2.8.4 Proiectele  legate  de  calitate  ale  instanţelor  din  circumscripţia  
Curţii  de  Apel  Rovaniemi  şi  din  circumscripţii  Curţii  de  Apel 
Helsinki  şi  Proiectul  cu  privire  la  calitate  al  instanţelor  
districtuale din Finlanda Centrală (Finlanda) 

Obiectivul  acestor  proiecte  de  calitate  este  de  a  dezvolta  funcţionarea 
instanţelor, astfel încât procedurile să fie desfăşurate în cele mai stricte criterii  de 
corectitudine, ca toate deciziile să fie bine motivate şi justificate şi ca toate serviciile 
furnizate de instanţă să fie la îndemâna clienţilor individuali. Principala metodă de 
lucru constă în discuţii sistematice între judecători şi între judecători şi persoanele 
interesate. Grupuri de lucru cu privire la Calitate sunt înfiinţate în fiecare an; acestea 
sunt formate din judecători de la fiecare Curte Districtuală, membri ai Curţii de Apel şi 
referenţi de la Curtea de Apel. De asemenea, la aceste grupuri de lucru pot participa 
şi  procurori,  avocaţi  şi  avocaţi  care  oferă  asistenţă  judiciară  gratuită.  Selectarea 
temelor de dezvoltare din fiecare an este finalizată în cadrul Conferinţei Anuale cu 
privire la Calitate, la care participă judecători din circumscripţie. Fiecare grup de lucru 
cu privire la calitate trasează problemele relevante pentru tema respectivă, se uită la 
practica adoptată în diferitele instanţe districtuale, defineşte o procedură care poate fi 
acceptată de comun acord şi face o propunere de armonizare a practicii instanţei. 
Rapoartele Grupurilor de Lucru cu privire la Calitate sunt prezentate la Conferinţa 
organizată pe tema Calităţii.

2.8.5 Calitatea judiciară (Ungaria)

Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.8. din raport. 

2.8.6 Supraveghere externă (Ungaria)

Cu ocazia celei de a 10 a aniversări, Consiliul Naţional de Justiţie (CNJ) a 
solicitat către trei universităţi de elită să desfăşoare o analiză de evaluare externă cu 
privire la funcţionarea sistemului judiciar. Concluziile din cele trei rapoarte urmează a 
fi  discutate  de  către  CNJ  şi  de  către  comitetul  de  afaceri  constituţionale  al 
Parlamentului.  Legea  prevede  libertatea  de  cercetare  în  scopuri  ştiinţifice.  CNJ 
autorizează în mod regulat cercetarea de către membri academiei. Concluziile sunt 
publicate şi dezbătute în publicaţiile şi forumul profesional. 
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2.8.7 Analizarea jurisprudenţei (Ungaria)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a legii, preşedinţii instanţelor superioare 
analizează cauzele selectate aleatoriu. Concluziile au fost discutate sub coordonarea 
Curţii Supreme şi publicate cu scopul de a orienta judecătorii în activitatea lor. 

2.8.8 Evaluarea judecătorilor (Lituania) 

Evaluarea activităţii periodice a judecătorilor de la curtea districtuală, care sunt 
numiţi  pe  un  termen de  5  ani,  judecătorii,  preşedinţii  şi  vicepreşedinţii  ai  curţilor 
districtuale, regionale, administrative regionale, Curtea de Apel din Lituania, a căror 
activitate  a  fost  evaluată  după  10  ani  de  activitate.  La  iniţiativa  administraţiei 
respectivei  instanţe  sau  la  propria  lor  iniţiativă,  evaluare  poate  fi  desfăşurată  de 
judecătorii de la curţile districtuale, regionale, administrative regionale, de la Curtea 
de Apel din Lituania, Curtea Supremă Administrativă şi de la Curtea Supremă

Evaluarea activităţii judecătorilor de la curţile districtuale care sunt numiţi pe 5 
ani este desfăşurată de 2 ori. Prima evaluarea este ţinută la 2 ani de la data la care 
au  început  activitatea.  Scopul  acestei  evaluări  este  de  a  determina  organizarea 
activităţii,  cunoştinţele  legale  şi  nivelul  de  etică  profesională  a  persoanei  care  a 
început să lucreze ca judecător la curtea districtuală. Cea de-a doua evaluare este 
ţinută la cel mult 3 luni de la încheierea perioadei de 5 ani. Scopul acestei evaluări 
este de a defini dacă o persoană judecător îşi desfăşoară activitatea în mod adecvat 
şi dacă acea persoană este sau un potrivită pentru munca de judecător. Următoarea 
evaluare a judecătorilor este desfăşurată la 10 ani de la ultima evaluare, în situaţia în 
care un există circumstanţe care să determine o evaluare mai devreme de acest 
termen. 

Atunci  când  neajunsurile  activităţii  unui  judecător  sunt  stabilite  în  cadrul 
evaluării şi comisia de evaluare a înaintat propuneri de remediere a neajunsurilor şi 
de îmbunătăţire a calificării după 2 ani de la o astfel de evaluare va fi organizată o 
nouă evaluare pentru a determina dacă lipsurile constatate au fost corectate. 

2.8.9 Vizitele (Olanda)

Aproximativ o dată la 4 ani are loc o vizită,  prima fiind în 2006. Obiectivul 
acestei vizite este de a evalua calitatea tuturor instanţelor în mod individual şi ca 
întreg în şapte domenii diferite: imparţialitate şi integralitatea judecătorilor, experienţa 
judecătorilor, unitatea legislativă, celeritatea şi timpul de judecată, orientarea externă 
şi dezvoltarea unui sistem de calitate în sine. Aceasta constă dintr-o autoevaluare a 
instanţelor,  completarea  unui  chestionar  şi  consultarea  cu  comisia  de  vizitare. 
Rezultatele unei vizite sunt comunicate în forma unui raport public general şi scrisori 
manageriale confidenţiale adresate instanţelor individuale.
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2.8.10 Îmbunătăţirea circumstanţierii hotărârilor penale (Olanda)

Sistemul  judiciar  olandez  a  început  să  lucreze  cu  un  nou  model  de 
circumstanţiere a hotărârilor penale. Cu acest model, hotărârile penale sunt lucrate 
într-o asemenea manieră că acei  implicaţi  în fiecare dosar,  cât  şi  societatea, pot 
avea o viziune mai clară asupra motivării hotărârii. Hotărârile devin mai pe înţelesul 
publicului,  conducând la o încredere sporită în sistemul judiciar. Pentru mai multe 
informaţii, vezi paragraful 4.8 din raport.

2.8.11 Evaluarea profesională (România)

Consiliul este implicat în procedura de evaluare a judecătorilor şi procurorilor, 
care  are  loc  o  dată  la  3  ani.  Consiliul  a  adoptat  un  Regulament  de  evaluare  a 
activităţii  profesionale  a  judecătorilor  şi  procurorilor  şi  un  Ghid  aferent,  numeşte 
membri comisiilor de evaluare şi îi poate revoca (pentru neîndeplinirea atribuţiilor lor 
legale). Plângerile împotriva calificativelor acordate de către comisiile de evaluare 
sunt soluţionate de Secţiile pentru judecători, respectiv pentru procurori din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ale căror decizii pot fi revizuite de Plenul 
CSM, a cărui hotărâre este definitivă. În ceea ce priveşte etica judiciară, grupul de 
lucru pe tema “Deontologia şi Răspunderea Magistraţilor” a fost înfiinţat şi lucrează 
cu o echipă universitară formată din psihologi şi filozofi pentru îmbunătăţirea Codului 
Deontologic adoptat de Consiliu în 2005. A fost redactat un raport de către echipa 
universitară, care vizitează în prezent toate curţile de apel pentru a primi comentarii 
asupra raportului. 

2.8.12 Recrutarea şi promovarea magistraţilor (România) 

Consiliul  este  pe  deplin  implicat  în  recrutarea  şi  promovarea  în  carieră  a 
magistraţilor  (accesul  la  instanţele  superioare). Plenul  Consiliului  Superior  al 
Magistraturii  (CSM)  aprobă  regulamentele  pentru  examenele  de  admitere  în 
magistratură, pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor (accesul la instanţele şi 
parchete  superioare)  în  funcţii  executive  şi  posturi  de  conducere,  bibliografia  de 
examen,  calendarul  examenelor  şi  numeşte  membri  comisiilor  de  examinare 
(organizarea comisiilor, comisia care întocmeşte subiectele, comisia de soluţionare a 
contestaţiilor etc.) Mai mult, ca rezultat al eforturilor coordonate ale grupului de lucru 
“Deontologia  şi  formarea  profesională”  şi  “Grupul  de  Investigaţie  Apreciativă” 
(compus din 19 magistraţi de la toate nivelele de jurisdicţie, având statut şi vârste 
diferite) şi grupurile de experţi (care au luat parte la seminariile pe această temă, 
ţinute  în  Mai  –  Septembrie  2005),  Consiliul  a  putut  adopta,  în  2005,  “Profilul 
judecătorului şi procurorului”, care este utilizat la admiterea în magistratură şi pentru 
promovarea magistraţilor.
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2.8.13 Legislaţie secundară (România)

În mod permanent, Consiliul elaborează proceduri în diferite Domenii ce cad 
în competenţa sa, prin intermediul regulamentelor (cum ar fi Regulamentul de Ordine 
Interioară  a  Instanţelor,  care  cuprinde  reguli  cu  privire  la  activităţile  eficiente  ale 
instanţelor) şi ghiduri.  Până în prezent, au fost elaborate şi adoptate 8 ghiduri,  în 
următoarele domenii: Ghidul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi 
procurorilor, Ghidul Practic cu privire la actele de procedură utilizat de instanţe şi 
parchete,  4  Ghiduri  cu  privire  la  activitatea  Inspecţiei  Judiciare  –  Ghidul  care 
stabileşte criteriile de desfăşurare a inspecţiilor la instanţe şi parchete, Ghidul care 
stabileşte criterii pentru investigaţiile preliminare asupra judecătorilor şi procurorilor, 
Ghidul  de  Informare  pentru  persoanele  interesate  să  se  adreseze  Inspecţiei 
Judiciare,  Ghidul  de  Informare  pentru  persoanele  interesate  să  se  adreseze 
comisiilor de disciplină, Ghidul de bune practice pentru cooperarea dintre instanţe, 
parchete  şi  media  şi  ghidurile  de  informare  pentru  justiţiabili.  Aplicarea legislaţiei 
secundare este în permanenţă monitorizată şi deficienţele apărute în practică sunt 
eliminate de amendamentele subsecvente ale regulamentelor şi ghidurilor.

2.8.14 Calitatea hotărârilor judecătoreşti (România)

În  România,  conţinutul  hotărârilor  judecătoreşti  este  un  indicator  important 
pentru măsurarea calităţii  activităţii judecătorilor în cadrul procedurii  de evaluare a 
magistraţilor. Evaluatorii vor selecta 10 decizii pe an pentru fiecare judecător pe baza 
activităţii  judecătorului  respective  din fiecare lună a anului  respective.  Pentru mai 
multe informaţii, vezi paragraful 4.8 din raport. 

2.9  Evaluarea personalului

2.9.1 Evaluarea personalului (Danemarca) 

Un studiu de evaluare a personalului este desfăşurat în mod constant, urmând 
a avea loc din nou în 2008.

Ca  parte  a  Politicii  de  Resurse  Umane  a  Instanţelor  din  Danemarca,  toţi 
angajaţii acceptă ca judecătorilor să le fie oferit un dialog cu superiorul lor direct, în 
fiecare an. Este recomandat a se aloca 1-2 ore pentru întâlnirea dintre angajat şi 
superiorul  său.  Scopul  acestui  dialog  este  nu  numai  evaluarea  anului  trecut  al 
respectivului angajat şi privirea în perspectivă şi discutarea pentru viitor, de exemplu, 
cum ar putea angajatul  să îşi îmbunătăţească performanţa, ce fel  de formare are 
nevoie şi dacă angajatul ar trebui să încerce alt post în cadrul instanţei sau în afara 
acesteia.  Un studiu  de  evaluare  a  personalului  este desfăşurat  în  mod constant, 
urmând a avea loc din nou în 2008.
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2.9.2 Evaluarea angajaţilor instanţei în instanţele din Ungaria

Angajatorul  – de la preşedintele curţii  regionale până la Preşedintele Curţii 
Supreme – are obligaţia de a evalua în mod constant activitatea angajaţilor instanţei.

Angajatul instanţei trebuie evaluat în scris după 3 ani de la numirea sa şi după 
prima sa evaluare, o dată la 6 ani.  În afara de aceasta, o evaluarea cu caracter 
excepţional  are  loc  înainte  de  numirea  ca  judecător  stagiar,  la  solicitarea  unui 
secretar de instanţă de a fi numit pe un post de judecător şi înainte de numirea unui 
preşedinte  de  instanţă  pe  termen  nelimitat.  Pentru  mai  multe  informaţii,  vezi 
paragraful 4.9 din raport.

2.9.3 Evaluarea personalului (Lituania)

Auditul  intern  evaluează  funcţionarea  şi  eficienţa  sistemului  intern  al 
instanţelor (cu excepţia Curţii  de Apel din Lituania, Curţii  Supreme din Lituania şi 
Curţii  Supreme  Administrative)  şi  a  Administraţiei  Naţionale  a  Instanţelor.  Pe 
parcursul  evaluării  sistemului  de control  intern,  auditori  interni  se uită  la  calitatea 
activităţilor  economice-financiare,  resursele  umane,  politica  de  siguranţă  IT, 
evaluarea  activităţilor  strategice,  identifică  riscurile  şi  recomandă  modalitatea  de 
reducere  a  acestora.  Aceste  proceduri  sunt  aplicate  în  procesul  de  audit  intern: 
chestionare, formulare pentru personalul instanţelor, care permit aprecierea efectivă 
a activităţilor instanţelor şi sistemului judiciar.

2.9.4 Studiul de evaluare a personalului (Olanda) 

O  dată  la  patru  ani,  este  realizat  în  instanţe  un  studiu  de  evaluare  a 
personalului,  în care satisfacţia personalului  instanţelor este măsurată. Temele pe 
care  se  axează  aceste  sondaje  au  fost  în  trecut  modalitatea  de  conducere, 
dezvoltarea  abilităţilor,  presiunea  muncii,  dezvoltarea  experienţei  şi  calitatea 
rezultatelor obţinute. Instanţele au utilizat acest sondaj pentru a obţine un feedback 
sistematic de la angajaţi cu privire la cele mai importante subiecte care le afectează 
organizarea. 

Un raport care conţine rezultatele agreate şi o analiză a acestuia este redactat 
o dată la doi ani şi de exemplu discutată evoluţia cifrelor, de exemplu dacă indică 
progresul angajaţilor.  Consiliul  utilizează ulterior aceste rezultate agreate pentru a 
formula Agenda Strategică. 

Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.9 din raport. 

2.10  Evaluarea clientului

2.10.1 Evaluarea clientului (Austria)

Din când în când există urne pentru opinii publice şi astfel de urne la ieşire 
(care chestionează personale care părăsesc clădirea instanţei). 
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2.10.2 Promovarea dialogului între sistemul judiciar şi societatea civilă  
(Belgia) 

Scopul  proiectului:  promovarea  învăţământului  reciproc  prin  intermediul 
dialogului dintre sistemul judiciar şi societate.

O bază de date a organizaţiilor bazate pe comunitate a fost creată. În primă 
fază, au fost ţinute în mod regulat discuţii la mese rotunde cu organizaţiile care se 
ocupă  de  asistarea  victimelor  şi  de  găsirea  unor  sancţiuni  alternative.  Vor  fi 
organizate ulterior şi ateliere de lucru/colocvii pe baza ideilor prezentate. Pentru mai 
multe informaţii, vezi paragraful 4.10 din raport. 

2.10.3 Conducerea sistematică a Barometrului de Justiţie (Belgia)

Scopul proiectului: realizarea sistematică a acestui sondaj al opiniei publice şi 
îmbunătăţirea calităţii, precum şi utilizarea unor astfel de instrumente de măsurare.

Rezultatele din 2007 a fost comparate cu cele din 2003, publicate şi discutate 
în cadrul unui atelier de lucru (21 Septembrie 2007).

2.10.4 Evaluarea clientului (Danemarca) 

Cetăţenii,  avocaţii,  procurorii  şi  alte persoane interesate sunt de asemenea 
întrebaţi, în mod constant, despre opinia lor cu privire la Instanţele din Danemarca. 
Acest lucru este întreprins pe parcursul unei perioade specifice de una sau două 
săptămâni  în  care  cetăţenii  care  intră  în  instanţă  sunt  rugaţi  să  completeze  un 
chestionar fie în scris, fie electronic. Ultimul sondaj a fost desfăşurat în 2005. Acesta 
a arătat că 91% din participanţi erau fie mulţumiţi, fie foarte mulţumiţi de instanţe, în 
general. Următorul sondaj este planificat pentru 2008. 

2.10.5 Evaluarea clientului (Ungaria) 

Un sondaj comandat de Consiliul Naţional de Justiţie (CNJ) este realizat în 
rândul  justiţiabililor,  avocaţilor  şi  judecătorilor.  De  asemenea,  satisfacţia  societăţii 
legată de instanţe este foarte importantă. 

2.10.6 Comportamentul judecătorilor în sălile de judecată (Ungaria)

Programa de formare profesională de bază pentru judecătorii stagiari şi pentru 
secretarii instanţei şi formarea iniţială pentru judecătorii debutanţi include cursuri de 
psihologie,  de  comportament  şi  pe  teme  de  management.  Subiectele  includ  şi 
diseminarea cunoştinţelor cu privire la modalitatea de a lupta împotriva încercărilor 
de corupţie din timpul audierilor. 

2.10.7 Studiul de evaluare a clienţilor (Olanda)

O dată la patru ani, este realizat în instanţe un studiu de evaluare a satisfacţiei 
persoanelor interesate. Persoanele interesate includ persoanele din cadrul profesiilor 
juridice, precum avocaţii,  şi  justiţiabilii.  Aceştia sunt întrebaţi  despre satisfacţia lor 
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legată  de  modul  în  care  sunt  trataţi  de  către  judecător,  de  claritatea  hotărârii 
judecătoreşti şi de facilităţile existente în sălile de aşteptare. Rezultatele studiului de 
evaluare  conduc  uneori  la  înfiinţarea  unui  complet  al  clienţilor  pentru  a  avea  o 
perspectivă mai clară asupra problemei şi a posibilelor sale soluţii. Dintr-un complet 
al  clienţilor,  fac  parte  diverşi  clienţi  ai  instanţelor  şi  oferă  sfaturi  cu  privire  la 
chestiunile specifice care apar în evaluarea clienţilor.  Pentru mai  multe informaţii, 
vezi paragraful 4.1 0 din raport. 

2.10.8 Studiul de evaluare a clienţilor (România)

Un studiu de evaluare a clienţilor a fost realizat în 2006 la opt instanţe de la 
diferite  grade  de  jurisdicţie  şi  rezultatele  acestuia  au  fost  cuprinse  în  raportul 
domnului  Jesper  Wittrup  cu  privire  la  măsurarea  şi  monitorizarea  performanţei 
judiciare  din  România.  Au  fost  puse  4  întrebări:  dacă  judecătorii  au  dovedit 
experienţă profesională şi cunoaşterea legii, dacă justiţiabilii şi cei intervievaţi sunt în 
general satisfăcuţi de activitatea instanţelor, dacă cauzele sunt soluţionate rapid şi 
eficient şi dacă instanţele sunt dotate cu spaţiu şi facilităţi adecvate.

2.11  Managementul informaţiei, auditul şi raportarea 

2.11.1 Vizitele (Austria)

Începând cu 1990, o dată la fiecare patru ani are loc în fiecare instanţă o vizită 
(denumită  de  asemenea  “audit”,  “revizuire  internă”;  în  germană:  “Visitation”  sau 
“Innere  Revision”).  Obiectivul  vizitei  este  prevăzut  în  “manual”  (“Handbuch  der 
Visitation”) care conţine o listă destul de elaborată, referitor la, de exemplu “sistem 
judiciar”,  “termene  de  judecată”,  “clădiri”,  “dosare”,  “management”  şi  “formare 
profesională”. 

Aceste “vizite” sunt efectuate de către judecătorii  seniori de la alte instanţe 
(vecine). 

2.11.2 Dezvoltarea auditului intern pentru sistemul judiciar (Belgia)

În acest proiect, a fost elaborată o metodologie pentru auditul intern (care se 
reduce  esenţial  la  o  metodologie  care  face  posibilă  identificarea  riscurilor  în 
managementul  proceselor,  cu  o  viziune asupra  obiectivelor  pe  care  instanţa  sau 
parchetul  doreşte  să  le  obţină).  Managementul  în  cadrul  sistemului  judiciar  este 
consolidate  de  dezvoltarea  unei  astfel  de  metodologii  şi  datorită  faptului  că 
rezultatele  (recomandările)  sunt  menite  pentru  partea  auditată  în  sine.  Această 
metodologie poate fi  implementată în timp, de exemplu, în domeniul stabilirii  unui 
departament de audit.  Intern pentru sistemul judiciar.  Pentru mai  multe informaţii, 
vezi paragraful 4.11 din raport. 
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2.11.3 Consolidarea sistemului de control intern al sistemului judiciar  
(Belgia)

Din  punctul  de  vedere  al  atingerii  obiectivelor  de  către  sistemul  judiciar, 
determinarea modalităţii în care managementul poate fi sprijinit pentru ca el însuşi să 
ia  iniţiativa  de  îmbunătăţi  managementul  riscurilor  în  executarea  activităţilor  de 
management şi de operare în cadrul sistemului judiciar. Pentru mai multe informaţii, 
vezi paragraful 4.11 din raport. 

2.11.4 Îmbunătăţirea  raportărilor  interne  şi  externe  din  cadrul  
sistemului judiciar (Belgia) 

Cu privire la raportarea internă, pentru a sprijini sistemul judiciar în furnizarea 
unor  informaţii  bazate  pe  informaţii  către  persona/echipa  potrivită  la  momentul 
adecvat, pentru administrarea proceselor. În plus, pentru a ajuta sistemul judiciar să 
raporteze extern în mod uniform şi transparent către societate cu privire la activităţile 
şi obiectivele sale. Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.11 din raport. 

2.11.5 Înfiinţarea unui departament de audit în cadrul Înaltului Consiliu  
de Justiţie (Belgia)

Obiectiv: instalarea bazei pentru dezvoltarea unui sistem de audit profesional 
pentru sistemul judiciar. O echipă de audit a for formată în primăvara anului 2006. 
Acest proiect este afiliat  proiectelor “Dezvoltarea unui audit intern pentru sistemul 
judiciar” şi “Consolidarea sistemului de control intern al sistemului judiciar”. Pentru 
mai multe informaţii, vezi paragraful 4.11 din raport. 

2.11.6 Sistemul de management al informaţiilor (Danemarca)

Fiecare curte districtuală are acces la informaţiile manageriale actualizate ţi 
standardizate  cu privire  la  timpul  de  procesare a unui  dosar,  numărul  de  cauze, 
numărul de angajaţi, absenţele etc. Aceste informaţii sunt puse la dispoziţie de către 
direcţia de statistică din cadrul Administraţiei Instanţelor. Direcţia de statistică oferă 
de asemenea sprijin cu privire la modalitatea de utilizare a acestor informaţii. Fiecare 
instanţe este responsabilă cu strângerea informaţiilor care o privesc. Unele dintre 
informaţiile  adunate  este  eventual  raportată  administraţiei  instanţei  pentru  a  face 
posibil  ca Administraţia  Instanţelor  să întocmească statistici  la  nivel  naţional,  alte 
părţi  ale informaţiilor  adunate fiind necesare însăţi  instanţei  respective  şi  poate fi 
utilizată  la  discreţia  preşedintelui.  Modalitatea  în  care  instanţele  folosesc  aceste 
informaţii  variază. Administraţia Instanţelor nu impune o modalitate specifică de a 
utiliza informaţiile legate de management, ci oferă sfaturi şi se asigura că utilizarea 
acestora este discutată în cadrul semniariilor etc. 
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2.11.7 Audit intern (România)

Prin intermediul Inspecţiei Judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) 
verifică cu regularitate aspectele legate de managementul instanţelor şi parchetelor, 
cum ar fi: respectarea normelor procedurale de înregistrare a cererilor; distribuirea 
aleatorie  a  cauzelor,  planificarea  şedinţelor  de  judecată,  pronunţarea  hotărârilor 
judecătoreşti, comunicarea deciziilor, eficienţa managerială şi îndeplinirea obligaţiilor 
care derivă din lege şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi 
calitatea adecvată a serviciului judiciar. Inspecţia Judiciară semnalează deficienţele 
şi  formulează  propuneri  pentru  eliminarea  acestora,  propuneri  înaintate  Plenului 
CSM, care poate adopta decizii obligatorii pentru instanţe şi parchete. 

2.11.8 Colectarea şi publicare datelor statistice (Ungaria)

Datele statistice sunt colectate şi publicate de către Biroul Consiliului Naţional 
de  Justiţie  (CNJ)  şi  prin  intermediul  publicaţiei  şi  paginii  de  internet  a  CNJ, 
www.birosag.hu. Rezultatele sunt analizate de către CNJ o dată la fiecare 6 luni.

2.11.9 Rapoarte anuale (Ungaria)

CNJ discută rapoartele anuale ale preşedinţilor de instanţă (curţile districtuale 
şi  curţile  regionale).  Decizia  CNJ  este  obligatorie  pentru  instanţă  în  vederea 
implementării recomandărilor sale. 

2.11.10 Auditul datelor din cadrul proceselor judiciare (Letonia)

Există un Sistem de Informare a Instanţei care funcţionează din 1998, în care 
datele  din  toate  procesele  sunt  colectate  şi  analizate  pentru  toate  instanţele  din 
Letonia. Un software special a fost creat pentru a permite auditarea datelor din cadrul 
proceselor judiciare. 

2.11.11 Bază de stocare a datelor (Letonia)

În  2008,  Administraţia  Instanţelor  va  crea  o  sistem  de  stocare  a  datelor. 
Acesta va fi utilizat pentru a aduna date din Sistemul de Informaţii al Instanţelor şi din 
sistemul de informaţii financiare pentru a calcula cheltuielile efective ale proceselor 
judiciare şi cheltuielile fiecărei proceduri din cadrul procesului judiciar.

Managementul informaţiilor, auditul şi raportarea (Lituania)
Administraţia  Naţională  a  Instanţelor  desfăşoară  un  audit  intern  în  cadrul 

instanţelor districtuale, regionale, administrative regionale şi de asemenea în cadrul 
Administraţiei Naţionale a Instanţelor.
La  îndrumarea  Consiliului  Judiciar,  Administraţia  Naţională  a  Instanţelor  strânge 
informaţii  despre  activităţile  administrative  şi  despre  activitatea  organizaţionala  a 
judecătorilor din instanţe, cu excepţia Curţii de Apel din Lituania, Curţii Supreme din 
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Lituania şi Curţii Supreme Administrative din Lituania.  Pentru mai multe informaţii, 
vezi paragraful 4.11 din raport. 

2.11.12 Audit (Olanda)

Auditul  calităţii  este utilizat  în instanţe pentru a determina care este scorul 
câtorva elemente ale evaluării sistemului judiciar şi astfel un instrument important în 
planificarea ciclului planificare-măsuri-verificare-acţionare. Auditul poate de exemplu 
fi utilizat pentru a verifica dacă procedura de distribuire a cauzelor sau măsura în 
care instrumentele sunt utilizate pentru a promova unitatea legislativă. 

2.11.13 Indicatori cheie (Olanda)

Pentru evoluţia  politicii  de evaluare şi  măsurarea performanţei  sunt utilizaţi 
indicatorii cheie. Indicatorii cheie sunt atribuiţi pentru a furniza o privire exactă asupra 
performanţei unei organizaţii cu ajutorul unui set limitat de date. Parlamentul olandez 
a  solicitat  elaborarea  unor  astfel  de  indicatori  cheie  pentru  a  îmbunătăţirea 
responsabilităţii sistemului judiciar. Sistemul judiciar a solicitat mai departe ca aceşti 
indicatori  să  fie  adecvaţi  pentru  managementul  strategic,  precum şi  pentru  şi  în 
scopul de creşte responsabilitatea, ceea ce înseamnă că indicatorii cheie au trebuit 
să  îndeplinească cerinţe  speciale.  Dezvoltarea  indicatorilor  cheie  este  în  mare  o 
încercare  de  a  aranja  un  volum  enorm  de  informaţii  disponibile  într-o  manieră 
adecvată  pentru  a  fi  accesibile  utilizatorilor.  Setul  curent  de  indicatori  cheie  din 
Olanda se poate  împărţi  în  cinci  domenii  principale:  calitate,  producţie  şi  finanţe, 
management şi organizare, dezvoltare şi general. 

2.11.14 Îmbunătăţirea accesului la informaţii (Olanda)

Informaţiile  sunt  în  mod  normal  furnizate  prin  intermediul  structurii 
organizaţionale  (pe  instanţă,  pe  secţie)  şi  este  în  mod  special  axat  pe  ceea  ce 
doreşte  sistemul  judiciar  în  sine  să  obţină.  La  această  abordare  s-a  renunţat  în 
favoarea unui sistem de informaţii orientat pe întrebări care furnizează principalele 
grupuri  ţintă  cu  mai  multe  informaţii  speciale  în  acest  sens.  Obiectul  este  de 
îmbunătăţi în mod substanţial furnizarea de informaţii în timp util, folosind rezultatele 
sondajelor  obişnuite  de  opinie.  În  2008,  un  număr  de  instanţe  vor  începe  să 
reformuleze corespondenţa standard cu justiţiabilii pentru a face lucrurile mai uşor de 
înţeles, şi pentru ca judecătorii să fie încurajaţi să redacteze hotărârile într-o manieră 
mai puţin formală. În plus, justiţiabilii şi părţile interesate şi-au exprimat dorinţa pentru 
unele  informaţii  mai  practice,  de  exemplu  cu  privire  la  procedurile  de  acces  la 
instanţe,  cu privire  la regulile şi  obiceiurile din clădirile  instanţelor şi  cu privire  la 
desfăşurarea proceselor. Aceste informaţii vor fi disponibile prin intermediul paginii 
de Internet. 

În  2008,  pagina  de  Internet  a  Rechtspraak.nl  va  fi  mai  uşor  accesibilă 
diferitelor grupuri ţintă, precum celor din profesiile judiciare, justiţiabililor şi publicului 
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general.  Această pagină va avea un rol  mai active în informarea utilizatorilor prin 
urmărirea  ultimelor  evoluţii  şi  postarea  mai  multor  informaţii  pe  anumite  teme 
specifice.

2.11.15 Colectarea datelor statistice (România)

Biroul de Statistică din cadrul Direcţiei  de Resurse Umane şi  Organizare a 
CSM colectează date în mod regulat  privind diferite aspecte legate de activitatea 
sistemului judiciar, cum ar fi cele mai recente privind numărul de dosare soluţionate 
de instanţe şi parchete, schemele de personal şi posturile vacante la instanţe şi la 
parchete şi  volumul  de muncă efectiv  pe judecător/procuror  comparată cu media 
naţională a volumului de muncă pe judecător/procuror. 

Statistica  judiciară  este  folosite  ca  un  instrument  de  evaluare  a  activităţii 
instanţelor şi parchetelor şi a duratei de soluţionare a cazurilor.

CSM  a  elaborat  formulare  standard  pe  care  instanţele  şi  parchetele  sunt 
obligate să le completeze şi să le transmită la CSM, la fiecare 3 luni. Mai mult decât 
atât, instanţele pot prezenta date statistice suplimentare în cadrul rapoartelor anuale 
pe care le transmit, de asemenea, către CSM.

Pe baza datelor statistice, au fost emise 2 rapoarte: unul privind activitatea 
instanţelor pentru primele 9 luni ale anului 2007 şi unul privind activitatea parchetelor 
pentru primele 9 luni ale anului 2007. Rapoartele se concentrează asupra numărului 
de  dosare  i  soluţionate  instanţe  şi  parchete,  schemele  de  personal  şi  posturile 
vacante la instanţe şi parchete şi volumul de muncă efectiv pe judecător/procuror 
comparată cu media naţională a volumului de muncă pe judecător/procuror. 

Rapoartele  sunt  prezentate  Plenului  CSM  care  poate  decide  să  trimită 
informaţiile altor instituţii interesate cum ar fi Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Datele statistice pot servi ca o modalitate de 
reconsiderare a schemelor de personal la instanţe şi  parchete, de reorganizare a 
anumitor  instanţe  sau  de  fundamentare  a  deciziilor  de  delegare  sau transfer  ale 
judecătorilor şi procurorilor. 

2.11.16 Audit intern (Lituania)

La  îndrumarea  Consiliului  Instanţelor,  Administraţia  Naţională  a  Instanţelor 
adună informaţii despre activităţile administrative şi despre activitatea organizatorică 
a judecătorilor instanţelor, cu excepţia Curţii Supreme din Lituania, Curţii de Apel din 
Lituania şi Curţii Supreme Administrative din Lituania. 

Supravegherea activităţii administrative acoperă:
• măsuri care asigură transparenţa şi un termen rezonabil de judecată;
• măsuri care garantează o înaltă etică profesională a funcţionarilor şi care 

asigură eficienţa activităţii judecătorilor şi a personalului instanţelor; 
• activitatea biroului de registratură al instanţei. 
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2.12  Comunicare externă

2.12.1 Cunoaşterea sistemului (Belgia)

Scopul  proiectului:  ajutarea  studenţilor  să  înţeleagă  sistemul  judiciar  şi 
funcţionarea acestuia. Pentru a oferi educaţie cu privire la instituţiile şi funcţionarea 
sistemului  judiciar,  acestea  fiind  incluse  în  programa  şcolară.  Au  fost  stabilite 
contacte şi cu barourile, în legătură cu iniţiativele şcolare.

2.12.2 Comunicare externă (Danemarca)

Administraţia Instanţelor din Danemarca are un departament de comunicare. 
Acest  departament  este  responsabil  atât  cu  comunicare  internă,  cât  şi  externă. 
Activităţile  de  comunicare  externă  include:  pagina  de  internet  a  Instanţelor  din 
Danemarca,  www.domstol.dk; un jurnal trimestrial, “Danmarks Domstole”; un raport 
anual  cu  privire  la  activităţile  Instanţelor  din  Danemarca;  comunicate  de  presă; 
întâlniri anuale cu reprezentanţii media. 

În plus, fiecare instanţă are propria sa pagină de internet. Acelaşi design şi un 
set  uniform de legături  standard sunt  utilizate  atât  de  www.domstol.dk,  cât  şi  de 
paginile de internet ale instanţelor individuale. 

Instanţele nu au numit purtători de cuvânt special desemnaţi. În unele situaţii, 
judecătorul care are funcţia de preşedinte va răspunde întrebărilor venite din partea 
presei. La soluţiile de interes comun, instanţe emite deseori un comunicat de presă 
pe pagina de Internet a instanţei.

Administraţia  Instanţelor  din  Danemarca  facilitează  activitatea  reţelei  de 
comunicare.  Un angajat  din fiecare instanţe face parte din această reţea.  Scopul 
reţelei  este  de  îmbunătăţi  comunicarea  internă  şi  externă  în  Instanţele  din 
Danemarca  şi  de  asigura  coordonarea  dintre  instanţe.  În  special  cu  privire  la 
comunicarea  externă,  membrul  reţelei  coordonează  solicitările  venite  din  partea 
presei. 

Pentru mai multe informaţii, vezi paragraful 4.12 din raport. 

2.12.3 Publicitatea (Ungaria)

Preşedinţii  Curţii  Supreme,  ai  curţilor  de  apel  ţi  ai  curţilor  districtuale 
nominalizează purtătorii de cuvânt dintre judecători. În cazuri rezonabile, secretarii 
de presă (judecători sau alţi angajaţi ai instanţei) lucrează de asemenea, în cadrul 
instanţelor.  Instanţele  au  contacte  periodice  cu  presa.  Purtătorul  de  cuvânt  este 
responsabil pentru existente unor contacte eficiente cu presa, pentru publicarea sau 
accesabilitatea  la  informaţiile  actualizate  în  legătură  cu  activitatea  instanţelor.  În 
legătură cu această activitate, Preşedintele CNJ, Şeful Biroului său sau un membru 
desemnat al CNJ este îndreptăţit să ofere informaţii, să ţină conferinţe de presă şi să 
publice anunţuri. Nici o informaţie un poate fi furnizată despre o cauză aflată în curs 
de judecare. 
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2.12.4 Importanţa textelor scrise (Ungaria)

Un instrument important este acceptarea deciziilor instanţelor este aspectul şi 
compilarea  hotărârilor  judecătoreşti,  precum  şi  conţinutul  acestora.  Hotărârile 
instanţelor trebuie justificat clar şi în mod convingător de către judecător, conform 
faptelor prezentate. Acestea nu sunt numai informaţii pentru părţile interesate, dar şi 
pentru întregul public şi pentru media, totodată. 

Metoda de compilare a hotărârilor instanţei este un subiect important în cadrul 
formării  profesionale  judiciare.  Redactarea  unui  material  pentru  învăţământ  pe 
Internet este de asemenea o activitate în curs de desfăşurare. 

Începând cu 1 iulie 2007, hotărârile definitive ale Curţii Supreme şi ale curţilor 
de apel - şi hotărârile din primă instanţă şi din apel ale instanţelor de grad inferior în 
aceste cauze – sunt accesibile pentru public prin Internet.

2.12.5 Comunicare (Ungaria)

Comunicarea  internă  şi  externă  prin  mijloacele  propriilor  broşuri  pentru 
cetăţeni etc. 

2.12.6 Comunicare externă (Olanda)

Fiecare  instanţă  din  Olanda  are  unul  sau  mai  mulţi  judecători  aşa-numiţi 
“judecători responsabili cu media”, care sunt numiţi ca purtători de cuvânt în relaţia 
cu media. 
Pentru  a  capacita  oameni  tineri  în  cadrul  sistemului  judiciar  şi  în  administrarea 
justiţiei,  Sistemul  Judiciar  din  Olanda a întreprins o campanie specială  pentru  ei.

La fiecare trei sau patru ani, sistemul judiciar din Olanda organizează o Zi Deschisă 
a instanţelor, timp în care toate instanţele din Olanda organizează diverse activităţi 
pentru publicul general. 

Un alt instrument important în cadrul programului de informaţie publică pe site-
ul  Rechtspraak.nl,  care  cuprinde,  printre  altele,  o  bază  de  date  a  hotărârilor 
judecătoreşti.

Ultimele  luni,  Sistemul  Judiciar  din  Olanda  a  dezvoltat  un  site  special  de 
internet pentru a pregăti cetăţenii pentru procese. 

Pentru informaţii suplimentare, vezi paragraful 4.12 din raport. 

2.12.7 Politici de comunicare (România)

CSM  acţionează  şi  în  domeniul  comunicării,  fiind  preocupat  să  asigure  o 
imagine bună a Consiliului şi instanţelor în faţa justiţiabililor şi a mass media. În acest 
sens, a fost adoptat de către CSM, Ghidul de bune practici pentru cooperarea între 
instanţe, parchetele de pe lângă acestea şi mass media, iar pe paginile de internet 
ale CSM şi instanţelor ( în special curţi de apel) sunt publicate ghiduri de orientare 
pentru justiţiabili, care acoperă modele de acţiuni şi cereri în 31 domenii de drept. De 
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asemenea, pentru a face cunoscută activitatea Inspecţiei Judiciare au for publicate 
pe pagina de internet a CSM 4 ghiduri care privesc activitatea acesteia şi sesizarea 
Inspecţiei Judiciare şi a comisiilor de disciplină de către persoanele interesate. 

2.13  Alte activităţi 

2.13.1 Consultanţi pe tema celor mai bune practici (Danemarca)

A fost constituită o echipă care se ocupă cu cele mai bune practici, formată 
din angajaţi care lucrează atât ca şi consultanţi de proces, cât şi ca angajaţi obişnuiţi 
ai  instanţei.  Sarcina  echipei  care  se  ocupă de cele  mai  bune practici  este  de  a 
observa procedurile de lucru,  de a propune noi  modalităţi  de lucru,  de a strânge 
informaţii şi de a asigura diseminarea cunoştinţelor. Datorită volumului de activitate 
legat de implementarea reformei instanţelor, doar un singur consultant pe tema celor 
mai  bune  practici  funcţionează  momentan,  cu  intenţia  de  a  recruta  mai  mulţi 
consultanţi în 2008. 

2.13.2 Securitatea fizică a judecătorilor (Ungaria)

Judecătorii sunt deseori solicitaţi din punct de vedere psihic în activitatea lor, 
de  vreme ce  se confruntă  şi  trebuie  să soluţioneze conflicte  personale  în  cadrul 
proceselor. Nu se poate calcula dinainte nici o consecinţă a celor mai obiective şi de 
calitate  decizii.  Deciziile  pot  genera  un  impact  care  poate  degenera  în  atacuri 
verbale,  scrise  sau  chiar  fizice  asupra  judecătorului.  Prin  urmare,  este  sarcina 
managementului de a minimiza posibilităţile ca aceste atacuri să ajungă la judecători. 
Forumul de apărare împotriva atacurilor verbale sau scrise este activitatea media a 
instanţelor  şi  procedura  de  plângeri.  Pentru  a  preveni  atacurile  fizice,  Consiliul 
Naţional Judiciar atrage atenţia guvernului cu privire la această problemă, pentru a 
aloca  fonduri  în  vederea  îmbunătăţirii  infrastructurii  de  securitate  a  instanţelor  şi 
crearea unui sistem de gărzi personale corespunzător imparţialităţii judecătorilor. Mai 
departe, poate exista necesitatea unei supravegheri psihice continue a judecătorilor 
şi funcţionarea unui sistem de sănătate pentru prevenirea bolilor psihice. 

2.13.3 Înregistrările audio în cadrul proceselor judiciare (Letonia)

Există un început de implementarea a înregistrărilor auto în cadrul proceselor 
judiciare. Acest proiect pilot este implementat în momentul actual în trei instanţe din 
Letonia. O sală de judecată din fiecare instanţă este dotată cu echipament audio de 
înregistrare pentru a înregistra audio procesele judiciare. Scopul este modernizarea 
procedurilor  judiciare,  pentru  îmbunătăţirea  proceselor  şi  pentru  a  le  face  mai 
eficiente şi pentru a utiliza cu un randament mai mare personalul instanţei

2.13.4 Distribuirea citaţiilor un proces automat în totalitate (Letonia)

Începând din decembrie 2007, este pusă în aplicare distribuirea centralizată a 
citaţiilor instanţelor. Datele de pe citaţii sunt adunate electronic, tipărite şi distribuite 
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unitar.  În  acest  moment,  proiectul  pilot  este  implementat  în  curtea  districtuală 
administrativă. Pe parcursul anului 2008 este planificat a fi implementat acest proiect 
în  toate  curţile  districtuale  şi  regionale.  Scopul  este  de  a  degreva  activitatea 
angajaţilor instanţelor – în loc de a duce citaţiile la oficiul poştal, aceştia ar putea 
desfăşura  activităţi  calificate.  Implementarea  noii  tehnologii  va  reduce  cheltuielile 
legate de necesarul birourilor, echipament şi de resurse umane. 
Persoane de contact în legătură cu activităţile legate de calitate 

Ţara şi organizaţia Numele
Detaliile de contact pentru 

informaţii legate de 
activităţile cu privire la 

calitate
1 Austria, Ministerul de 

Justiţie 
- Dl. Reinhard Hinger reinhard.hinger@bmj.gv.at

Bundesministerium für Justiz, 
Abteilung III 5, 1016 Wien
T: +43 1 52152/2228

2 Belgia, Înaltul Consiliu 
al Justiţiei / Hoge Raad 
voor de Justitie

- Dl. Geert Vervaeke, Preşedinte al 
Înaltului Consiliul Judiciar 

geert.vervaeke@hrj.be

- Dna. Jean-Marie Siscot, 
Administrator al Înaltului Consiliul 
Judiciar

jean-marie.siscot@hrj.be

3 Danemarca, 
Administraţia 
Instanţelor 
(Domstolstyrelsen)

- Dl. Niels Grubbe, Judecător la 
Curtea Supremă, Preşedinte al 
Consiliului Administraţiei 
Instanţelor din Danemarca 

NielsGrubbe@Hoejesteret.dk 
T: (+45) 33 63 27 50

- Dna. Gerd Sinding, Director al 
Departamentului de reformă şi 
dezvoltare 

gsi@domstolsstyrelsen.dk 
T: (+45) 70 10 33 22

- Dl. Klaus Rugaard, Director 
adjunct al Departamentului de 
Finanţe şi dezvoltare

kru@  domstolsstyrelsen.dk  
T: + 45 33 92 95 39

4 Finlanda, Ministerul de 
Justiţie

- Dl. Sakari Laukkanen, Director al 
Departamentului de Dezvoltare, 
Ministerul de Justiţie

Sakari.Laukkanen@om.fi
T: +358 50 354 7169 

- Dl. Harri Mäkinen, Judecător, 
Preşedinte al Curţii Districtuale 
din Oulu

harri.e.makinen@om.fi
Curtea Districtuală din Oulu
PO Box 141, 90101 Oulu, 
Finlanda
T: +358103649619

- Dl. Antti Savela, Judecător la 
Curtea Districtuală din Oulu

antti.savela@om.fi
Curtea Districtuală din Oulu
PO Box 141, 90101 Oulu, 
Finlanda
T: +358 10 364 9500

5 Ungaria, Consiliul 
Naţional al Justiţiei 
(Országos 
Igazságszolgáltatási 
Tanács)

- Dl. Arpad Orosz, Judecător la 
Curtea Supremă, membru al 
Consiliului Naţional al Justiţiei

orosza@legfelsobb.birosag.h
u
T: +36 1 268 46 03
F: +36 1 268 45 15

- Dl. Peter Sarkozy, 
Directorul Direcţiei de Relaţii 
Internaţionale, Biroul Consiliului 
Naţional al Justiţiei

nkf@oith.birosag.hu
T: +36 1 312 74 27
F: +36 1 331 37 20

6 Letonia, Administraţia 
Instanţelor

- Dra. Agnija Karlsone, Director al 
Departamentului de Relaţii 
Internaţionale 

agnija.karlsone@ta.gov.lv
T: +371 7063807
F: +371 7063805

- Dna. Anda Pleiksne, Director 
adjunct Director al Direcţiei de 
organizare a instanţelor
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7 Lituania, Administraţia 
Naţională a Instanţelor 
(Nacionaline Teismų 
Administracija)

- Dra. Ernesta Gruseckaite, 
Director al Direcţiei de Relaţii 
Internaţionale 

ernestag@teismai.lt, 
T: +37 05251 4126

- Algis Norkunas, Vice-preşedinte 
al Consiliului Judiciar, judecător la 
Curtea Supremă din Lituania

a.norkunas@lat.lt
T: +370 5249 1200.

8 Olanda, Consiliul 
Judiciar (Raad voor de 
rechtspraak)

- Dna. Marja van Kuijk, Secretar 
General al Consiliului Judiciar din 
Olanda 

m.van.kuijk@rechtspraak.nl 
T: +31 70 361 98 64

- Dra. Elske van Amelsfort-van der 
Kam, consilier Direcţia de 
Strategie şi Dezvoltare a 
Organizării 

e.van.amelsfort@rechtspraak.
nl 
T: +31 70 361 9806

- Dra. C.C. Flaes, funcţionar 
responsabil cu politicile în cadrul 
Cooperării Internaţionale

c.c.flaes@rechtspraak.nl
T: +31 70 361 98 84

9 România, Consiliul 
Superior al 
Magistraturii

- Dna. Alexandrina Rădulescu, 
judecător, membru al Consiliul 
Superior al Magistraturii

alexandrinaradulescu@csm1
909.ro
T: + (40) 21 319 81 89
F: + (40) 21 311 69 44 

- Dna. Diana Minca, Consilier 
Juridic, Direcţia Afaceri Europene, 
Relaţii Internaţionale şi Programe

diana.minca@csm1909.ro
T: + (40) 21.319.81.89 
F: + (40) 21.311.69.44
www.csm1909.ro 
T: + (40) 21 311 69 48
F: + (40) 21 311 69 44
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