RAPORT FINAL DE CONSTATĂRI FAPTICE
INSPECȚIA JUDICIARĂ
Auditul extern al managementului IJ pentru anul 2015

București, Aprilie 2016

Cuprins
1.

Sumar executiv .................................................................................................................. 3

2.

Obiectivele și scopul proiectului ........................................................................................ 5

3.

Abordarea proiectului ........................................................................................................ 5
3.1. Faza de planificare .................................................................................................... 5
3.2. Faza de dezvoltare a planului misiunii..................................................................... 5
3.3. Executarea procedurilor de verificare ...................................................................... 6

4.

Faza de raportare a rezultatelor .......................................................................................... 7

5.

Evaluarea sistemului informatic ......................................................................................... 8

6.

Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate....................................................... 10
6.1
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

7.

Conducerea IJ ........................................................................................................ 10
Direcția de inspecție judiciara pentru judecători..................................................... 11
Direcția de inspecție judiciara pentru procurori ...................................................... 15
Direcția Economică ........................................................................................... 2019
Direcția Sinteze, Contencios și Registratură .......................................................... 25
Compartiment Informații Publice și Relații Mass-Media ................................... 2726
Procesul de management al riscurilor la nivelul IJ ................................................. 27

Utilizarea prezentului raport ............................................................................................ 29

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate ..................................................................................................... 30
ANEXA 2 Lista procedurilor analizate ......................................................................................................... 33
ANEXA 3 Lista abrevierilor uzitate .............................................................................................................. 37

Pagina 2 din 38

1. Sumar executiv
Introducere
Inspecția Judiciară (în continuare „IJ” sau „Instituția”) a angajat SC Deloitte Audit SRL (în continuare
„Deloitte”) pe baza contractului nr. 16907/15.03.2016, respectiv 320/A/IJ/2016 (în continuare
„Contractul”), pentru a presta servicii de audit extern al managementului IJ în conformitate cu cerința din
Legea 317/2004.
Fazele de lucru agreate în cadrul Raportului inițial pentru desfășurarea proiectului au constat în:






Înțelegerea scopului proiectului
Elaborarea planului de verificări
Executarea proiectului
Elaborarea concluziilor și a raportului de constatări faptice.

Obiectivele și aria de aplicabilitate a misiunii
Evaluarea calității managementului IJ s-a desfășurat în perioada 16 martie – 15 aprilie 2016, fiind
realizată de către o echipă de specialiști Deloitte prin proceduri ce au inclus: interviuri, analiza
documentației și teste de detaliu.
Pe perioada desfășurării proiectului, am colaborat îndeaproape cu reprezentanții IJ pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin oferta tehnică.
Proiectul a fost efectuat în conformitate cu:



Termenii de referință prezentați în oferta tehnică privind „Auditul extern al managementului IJ
pentru anul 2015”, anexă la Contract.



1

Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform
agreed – upon procedures.



Cadrul legislativ aplicabil IJ.
Perioada de referință în cadrul raportului este exclusiv anul 2015, dacă nu se precizează expres
contrariul.

Procedurile efectuate și constatările faptice
Am planificat și efectuat verificările în conformitate cu obiectivul și aria de aplicabilitate ale acestei misiuni
și cu procedurile agreate, așa cum sunt acestea detaliate în Capitolul 3 „Abordare” din prezentul Raport.
Toate procedurile detaliate în Capitolul 3 s-au realizat în conformitate cu termenii agreați în Contract.
În baza procedurilor efectuate, am obținut probe suficiente și corespunzătoare pentru a elabora un raport
de constatări faptice în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) –
„4400 Engagements to perform agreed – upon procedures”. Procedurile efectuate în această misiune nu
constituie nici audit financiar, nici revizuire și de aceea, nu este exprimată nici o asigurare asupra
situațiilor financiare IJ pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2015 și asupra calității managementului.

1

International Standards on Related Services
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Situația constatărilor identificate în anul 2015:
Total observații cu impact major

2218

Total observații cu impact mediu

4039

Total observații cu impact minor

96

De asemenea, am evaluat și stadiul de implementare a recomandărilor aferente ultimului audit al
managementului Inspecției Judiciare realizat asupra activității din anul 2013.
Situația remedierii observațiilor formulate prin raportul de constatări faptice aferente anului 2013 este
prezentată în tabelul de mai jos:
Total observații ale căror recomandări au fost implementate

6

Total observații ale căror recomandări au fost parțial implementate

4

Total observații ale căror recomandări nu au fost implementate

10

Total recomandări a căror implementare nu a putut fi evaluată

1

Constatări
Rezultatele aplicării procedurilor agreate și desfășurate conform Standardelor Internaționale privind
Serviciile Conexe (ISRS) – 4400 Engagements to perform agreed – upon procedures sunt prezentate în
cuprinsul prezentului raport.

AUDITOR,
Data
21 aprilie09 mai 2016
SC DELOITTE AUDIT SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
Sector 1, București, România
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Comment [A1]: De revizuit dupa
confirmarea de la Managementul IJ

2. Obiectivele și și scopul proiectului
Conform Contractului, obiectivul specific al proiectului, așa cum a fost definit și în Caietul de Sarcini, este
de a contribui, prin radiografierea obiectivă a realității față de activitatea desfășurată în cadrul IJ la
îmbunătățirea managementului general al Inspecției Judiciare.

3. Abordarea proiectului
Având în vedere obiectivele specifice ale proiectului, am avut o abordare în patru faze care au constat în:
1. Planificarea proiectului;
2. Dezvoltarea planului de verificări;
3. Executarea verificărilor;
4. Raportarea rezultatelor.

3.1.

Faza de planificare

Pe parcursul fazei de planificare am parcurs următoarele etape:






Elaborarea cererii preliminare de informații;
Organizarea „kick-off meeting”;
Stabilirea standardelor profesionale aplicabile misiunii;

Obținerea informațiilor necesare dezvoltării programului de evaluare și efectuarea unei analize
preliminare a riscurilor identificate în această fază.
Înainte de începerea efectivă a derulării proiectului, în data de 15.03.2016, am organizat la sediul IJ o
întâlnire de inițiere a proiectului („kick-off meeting”), având următoarele rezultate:

 Prezentarea echipelor implicate în proiect din partea Deloitte și IJ și a responsabilităților
membrilor acestora;

 Stabilirea de comun acord a termenelor de executare și de raportare ale proiectului;
 Stabilirea unui protocol de comunicare între echipele Deloitte și IJ pe parcursul proiectului.

3.2.

Faza de dezvoltare a planului misiunii

În această fază am evaluat procedurile interne și controlul intern pentru a permite planificarea misiunii de
evaluare. Pe baza analizării documentelor puse la dispoziție de către IJ am dezvoltat planul de verificări
pe următoarea structură:



Identificarea ariilor care fac obiectul verificărilor, ca fiind atât direcțiile principale de activitate
ale IJ (inspecție judiciara) cât și activitățile funcționale (economic, resurse umane, juridic, IT și
comunicare);

Stabilirea planului de interviuri în scopul identificării riscurilor specifice, inclusiv formatul și
conținutul fiselor de interviu cu personalul relevant. Pentru lista completă a interviurilor desfășurate a se
vedea Anexa 1.

Stabilirea tehnicilor de verificare utilizate, prin:
o
Analiza preliminară a modului de luare a deciziilor, a proceselor desfășurate în anul 2015
ce vor fi supuse eșantionării; în baza acestei analize am elaborat strategia de testare
astfel încât procesele supuse verificării să fie relevante pentru scopul acestui proiect;
o
Stabilirea formatului și conținutului testelor de detaliu.
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La sfârșitul celor două etape, la data de 23 martie 2016, am predat raportul inițial spre aprobare către
conducerea IJ în care am prezentat procedurile de verificare aplicabile fiecărei structuri IJ, metodologia
de eșantionare, precum și planificarea fazelor proiectului.

3.3.

Executarea procedurilor de verificare

În această fază, am efectuat proceduri specifice agreate cu managementul Inspecției Judiciare care au
inclus teste și interviuri pentru a determina faptul că politicile, procedurile și sistemele sunt în concordanță
cu legislația națională în vigoare precum și cu cele mai bune practici în domeniu.
Procedurile de verificare au fost efectuate pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape
astfel:
a.

Eșantionarea;

b.

Verificarea modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către conducerea IJ pe eșantionul
luat:

Verificarea aplicării regulilor procedurale,

Analiza eficacității organizării IJ în raport cu obiectivele sale,

Verificarea sistemului de comunicare în cadrul IJ,

Analiza instrumentării deciziilor manageriale;

c.

Analiza încărcării cu personal a Instituției;

d.

Verificarea sistemului informatic pentru evaluarea măsurii în care sistemul informatic răspunde
necesităților ce derivă din sarcinile specifice pe care IJ le are de îndeplinit;

e.

Etapele procedurii de evaluare a calității managementului – verificarea existenței și adecvării
următoarelor elemente:

diagrama de raportare,

procesul decizional în cadrul IJ,

circuitul documentelor,

procedurile operaționale,

atribuțiile și răspunderile, delimitările și delegările de competență, diagrama de relații, clar
formulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și în contractele de mandat ale
persoanelor de conducere la IJ în anul 2015.

Planul de verificare a inclus proceduri de verificare după cum urmează:
Înțelegerea și cunoașterea normelor și procedurilor interne
În această fază, am analizat Regulamentul de Organizare și Funcționare modificat și completat în anul
2014 prin Ordinul Inspectorului-Șef nr. 60/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Inspecției Judiciare aprobat prin Ordinul Inspectorului-șef nr. 24/2012, cât și
cu prevederile cuprinse în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecția Judiciara, adoptat
prin Hotărârea C.S.M nr. 1027 din 15.11.2012. Totodată, ne-am familiarizat cu normele și procedurile
operaționale interne, am identificat responsabilitățile fiecărui departament, împărțirea sarcinilor, legislația
aplicabilă și modul de lucru pentru diversele tipuri de lucrări.
Menționam că ROF-ul este documentul prin care se stabilește structura organizatorică a IJ, atribuțiile,
sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu. Documentul este aprobat prin Ordinul
Inspectorului-șef nr. 24/2012, modificat și completat în anul 2014 prin Ordinul Inspectorului-Șef nr.
60/2014 și emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2004.
Lista completă a procedurilor operaționale analizate poate fi consultată în Anexa 2.
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 Verificarea documentelor primare (proceduri, norme interne, ordine și note interne, minute, liste de
verificare și orice alte documente, după caz), în scopul asigurării înțelegerii termenilor și condițiilor de
importanță semnificativă atât individual cât și global pentru:
o a se evalua aria aplicabilității lor și
o a obține o asigurare privind corectitudinea și rigurozitatea aplicării procedurilor.

 Investigarea, confirmarea și testele de detaliu specifice
Investigarea constă în obținerea informației de la persoanele competente din interiorul IJ prin susținerea de
interviuri.
Confirmarea constă în primirea răspunsului la o investigație efectuată, în vederea corelării cu informația din
cadrul procedurilor existente.
Verificarea a fost efectuată pe un eșantion de acțiuni manageriale și în mai multe etape astfel:
I.

Eșantionarea

În baza înțelegerii procedurilor de lucru și a proceselor interne ale IJ, am stabilit cu IJ alegerea câte unui
eșantion de acțiuni manageriale pentru fiecare departament în parte pentru a verifica conformitatea cu
legislația în vigoare și respectarea procedurilor/manualelor/normelor interne aferente fiecărui compartiment.
În stabilirea eșantioanelor s-a ținut cont de activitatea specifică fiecărui departament, iar acolo unde am
considerat necesar, am stratificat baza de eșantionare pentru a acoperi evaluarea unei arii cât mai
reprezentative din acțiunile manageriale specifice departamentului în cauză.
Pentru metodologia de eșantionare specifică fiecărui departament, agreată prin Raportul Inițial a se vedea
Capitolele 5 și 6.
II.

Verificarea aplicării regulilor procedurale

Am evaluat procedurile operaționale interne ale IJ și respectarea cadrului legislativ. Principalele elemente de
evaluare au fost:

formalizarea și respectarea pașilor procedurali;

utilizarea documentelor tip;

documentarea indicatorilor de analiză și evaluare;
III.

Verificarea îndeplinirii atribuțiilor

Principalele elemente de evaluare au fost:





Modul de gestionare și instrumentare a deciziilor;
Respectarea obligațiilor regulamentare;
Respectarea termenelor-limită.
Aceste puncte integrează toate elementele care, în cadrul procedurii, trebuie sa fie luate în considerare din
punct de vedere regulamentar. Detaliile referitoare la elementele de verificat au fost stabilite pe baza pistelor
de audit și a manualelor de proceduri aplicabile, în funcție de situația specifică.

4. Faza de raportare a rezultatelor
În urma verificărilor efectuate, Deloitte a emis conducerii IJ prezentul raport de constatări faptice cuprinzând
constatările făcute cu privire la procesele și/sau procedurile interne implementate la nivelul Inspecției
Judiciare, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul capitolelor 5 – Evaluarea sistemului informatic și 6 –
Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate.
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5. Evaluarea sistemului informatic
Procedurile efectuate asupra sistemului informatic au constat în evaluarea sistemelor / aplicațiilor informatice
și proceselor care susțin funcționarea acestora. Astfel:
1. Au fost evaluate instrumentele informatice de management al documentelor și lucrărilor de inspecție
efectuate, funcționalitățile și infrastructura aferentă, precum și procesul de recuperare a datelor și
riscurile aferente, pentru a putea aprecia modul în care capabilitățile informatice răspund
necesitaților ce derivă din sarcinile specifice pe care IJ le are de îndeplinit.
2. Au fost efectuate verificări asupra sistemului financiar-contabil și infrastructurii de rețea care îl
deservește.
În vederea testării și evaluării mediului IT, am acoperit următoarele etape:





Înțelegerea sistemului informatic al IJ;
Stabilirea criteriilor de verificare și dezvoltarea planului de testare;
Efectuarea testelor și documentarea acestora;
Definirea observațiilor identificate.

Pentru înțelegerea mediului IT al IJ am participat la întâlniri organizate pentru prezentarea și discutarea
particularităților acestuia cu reprezentanții Compartimentului IT.
Prezentul raport cuprinde constatările faptice rezultate în urma verificărilor realizate asupra mediului
informatic al IJ și se bazează pe:




Documentația și informațiile primite de la angajații Compartimentului IT;
Analizarea activităților zilnice efectuate de către Compartimentului IT;
Vizitarea și verificarea locațiilor unde sunt instalate echipamentele hardware care deservesc aplicațiile
și infrastructura IJ.

Evaluarea mediului IT și managementului securității sistemelor informatice
Am verificat modul în care arhitectura și structura sistemelor IT răspund necesitaților operării acestora din
punctul de vedere al posibilității implementării unui control intern suficient.
Pentru verificarea mediului informatic au fost parcurse următoarele etape:




Verificarea gradului de adecvare și eficacitate operațională a controalelor generale ale sistemului IT;
Revizuirea sistemului IT;
Realizarea unui diagnostic al securității mediului IT.

Verificările asupra controalelor generale ale sistemului IT au presupus identificarea riscurilor potențiale care
ar putea afecta funcționarea aplicației, precum și în evaluarea elementelor de control proiectate să
diminueze aceste riscuri.
Am efectuat verificări asupra cadrului general de control intern al sistemelor informatice precum și
standardelor și procedurilor de securitate informatică implementate de către IJ. Activitățile desfășurate au
acoperit următoarele arii:








Proceduri operaționale aferente aplicațiilor utilizate;
Securitatea mediului IT;
Managementul utilizatorilor;
Managementul accesului logic;
Continuitatea activității în caz de dezastru;
Managementul procesului de salvare a copiilor de siguranță pentru sistemele informatice;
Politica de management al schimbărilor cu privire la sistemele informatice.
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Constatări
În urma evaluării activităților interne și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate o serie de observații
care impactează următoarele arii:
 Continuitatea operațiunilor;
 Securitatea logică;
 Securitatea fizică;
 Sistemul de reguli și proceduri definite în cadrul IJ în ceea ce privește administrarea și monitorizarea
resurselor informatice;
 Procesul de gestiune a schimbărilor.
Constatarea principală este legată de absențta unei infrastructuri hardware șsi a unor capabilitățati software
care săa permităa desfăasșurarea activitaățtilor IJ îin conditții de maximaă eficiențăta șsi eficacitate. (nu
credem că este adecvată utilizarea adjectivului „maximă” astfel incât apreciem că trebuie eliminat; în cazul în
care va fi pastrat se paote ajunge la concluzia ca sistemul permite desfăsurarea activitatea în condiţii de
eficienţă şi eficacitate chiar daca nu maximă, ceea ce nu este adevărat; nu se paote vorbi nici de eficienţă
nici de eficacitate.
Infrastructura hardware curentăa este îin principal asigurataă prin partajarea resurselor aflate îin proprietatea
sși controlul CSM (servere management la nivel de rețtea, server pentru aplicațtiile economice șsi conexiune
Internet), sub controlul exclusiv al IJ figuraânnd doar rețteaua din spațtiul îinchiriat șsi echipamente de rețtea
(router, switch-uri) șsi periferice (stațtii de lucru, laptopuri șsi imprimante).
Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că infrastructura suport a sistemelor
informaționale utilizate în cadrul Instituției, este în parte administrată extern de către o altă instituție, CSM,
ceea ce nu permite angajaților interni efectuarea unei administrări independente șsi eficiente, bazatăa pe
reguli sau principii proprii. Am observat faptul că pentru infrastructura suport (servere, sisteme comunicații,
sisteme de aplicatii etc.), locația dedicata din sediul IJ în care sunt instalate nu prezintă suficiente controale
de acces fizic, cât și și mecanisme pentru controlul mediului, pentru a asigura integritatea și siguranța
informațiilor stocate și și vehiculate în cadrul acestora.
unorÎIn ceea ce priveșste partea software, nu existăa sisteme informatice, fie ele generale sau
dedicate/specifice, care sa să asigure un management al datelor șsi documentelor implicate îin activitățile de
bazaă (inspecție, contencios), capabilitățile curente limitând-se la uzitarea de fișiere MSExcel, ca registre de
gestiune a lucrărilor sau aplicații dezvoltate intern pe baze de date MSAccess, îin care se rețin registrele
IJ/DIJ/DIP.
De asemenea, am constatat faptul că nu există un cadru procedural extensiv care să descrie
responsabilitățile și rolurile angajaților, cât și modul de utilizare a sistemelor informaționale. Deși la nivelul IJ
există instrumente informatice ce sunt folosite ca și suport pentru activitatea Instituției, pentru managementul
acestora nu au fost definite și implementate controale adecvate care să asigure trasabilitatea activităților de
administrare a accesului și de întreținere a datelor.
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6. Metodologii de lucru specifice fiecărei arii verificate
6.1 Conducerea IJ
Inspecția Judiciară funcționează în cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii ca o structură autonomă
independentă operațional. în acest sens managementul instituției este asigurat de către Conducerea
Inspecției Judiciare, reprezentată prin Inspectorul-Șef, Inspectorul-Șef Adjunct și Adunarea Generală a
Inspectorilor.
Au fost analizate atribuțiile Inspectorul-Șef, ale Inspectorului-Șef Adjunct și ale Adunării Generale a
Inspectorilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul Inspectorului-șef
nr. 24/2012 (în continuare, „ROF”) și actualizat prin Ordinul Inspectorului-Șef nr. 60/2014 pentru modificarea
și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Inspecției Judiciare.
Au fost organizate interviuri cu Inspectorul-Șef și Inspectorul-Șef Adjunct în exercițiu pentru a analiza
conformitatea activității practice cu prevederile ROF.
Inspectorul-Șef IJ își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției
Judiciare.
Pe parcursul anului 2015 în perioada ianuarie - august conducerea Inspecției judiciare a fost asigurată de
dna. Rica Vasiliu Cravelos, numită în funcție prin Hotărârea CSM nr. 686/23.08.2012 din 01.09.2012 până la
31.08.2015. În urma concursului de numire a Inspectorului-Șef organizat de CSM a fost numit Inspectorul
Șef pe o perioadă de 3 ani dl. Lucian Netejoru prin Hotărârea CSM nr.702/30.06.2015, începând cu data de
01.09.2015. Predarea mandatului de Inspector Șef nu presupune realizarea unui bilanț intermediar, procesul
derulând-se pe parcursul unui an de activitate. Astfel, aprecierea noastră asupra realizării strategiei și
obiectivelor instituției pentru anul în scop, 2015, s-a făcut unitar pe toata durata acestuia.
Totodată, în urma concursului de numire a Inspectorului-Șef Adjunct organizat de CSM a fost numit
Inspectorul-Șef Adjunct pe o perioadă de 3 ani dl. Gheorghe Stan prin Hotărârea CSM nr.703/30.06.2015,
începând cu data de 01.09.2015. Actualul Inspector Șef Adjunct a deținut și anteriorul mandat, fiind astfel
asigurată o continuitate a acțiunilor și viziunii de management, impactul asupra activității instituției fiind
minimal.
]
Specific, pentru anul 2015, am constatat că la nivel de instituție nu a fost formalizată o strategie pe termen
scurt/mediu/lung, care să exprime în clar direcțiile prioritare și obiectivele pe care aceasta le urmărește în
derularea activității sale, așa cum și le propune Conducerea IJ sau celelalte instituții abilitate în acest sens –
CSM, Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuratura Generală. Am confirmat însă o
preocupare în acest sens pentru actualul Inspector Șef, care are în vedere formalizarea strategiei pentru
anul 2017. Totodată, la nivelul anului 2015, am regăsit strategii specifice definite de direcțiile de specialitate,
iar în anul 2015 s-a dezvoltat pentru prima data și strategia de comunicare a instituției pentru perioada 20162018.
In ceea ce privește activitatea derulata de către IJ în anul 2015, am obținut, am revizuit Raportul de Bilanț
pentru anul 2015 și am participat la ședința de prezentare a acestuia din 25.03.2016, din care am desprins
ca activitatea specifica pentru anul 2015 a fost intensificata, prin comparație cu anii anteriori, în special în
zona de inspecție, și aliniată așteptărilor celorlalte instituții abilitate (menționate mai sus), inclusiv în sfera
controalelor efectuate.
De asemenea, am constatat ca volumul de plângeri prealabile și acțiuni juridice în atenția DSCR s-a majorat
în 2015 fata de 2014 de aproape 7 ori. Pentru a putea răspunde nivelului de solicitare a structurilor implicate
datorat creșterii volumului de activitate în condițiile în care volumul de personal este 94 de posturi din 2013,
conducerea IJ a întocmit note de fundamentare motivând suplimentarea numărului de posturi ale IJ, dar care
doar în 2016 au primit aviz favorabil. Astfel, a fost suplimentata schema de personal cu toate posturile
solicitate (7 posturi).
Adunarea Generală a Inspectorilor judiciari este formată din toți inspectorii judiciari în funcție din cadrul
Inspecției Judiciare. În data de 08.12.2014 a avut loc întrunirea anuală a adunării, în urma căreia s-au ales
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membrii titulari și membrii supleanți în comisiile de evaluare a inspectorilor judiciari și s-a stabilit planul anual
de activitate pentru anul 2015.
În urma verificărilor efectuate pe baza de interviuri și revizuire de documente, conform metodologiei a fost
identificată următoarele constatări la nivelul Conducerii IJ în anul 2015:
 Strategia instituției și planul de management definit de Conducere nu sunt formalizate, iar obiectivele
instituției nu sunt clar definite, însoțite de indicatori de măsurare și monitorizate pentru evaluarea
eficientei, eficacității și asigurarea unui sistem de control managerial complet
Cu excepția celor menționate mai sus nu au fost constatate discrepanțe între activitatea practică și
prevederile ROF în ceea ce privește funcția de Inspector-Șef și Inspector-Șef Adjunct.

Direcția de inspecție judiciara pentru judecători

8.1.

În vederea evaluării conformității gestionării lucrărilor în raport cu procedurile în vigoare și a eficienței
acțiunilor manageriale în cadrul Direcției de inspecție judiciara pentru judecători (DIJ) s-a procedat la
selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managementul IJ:


A fost solicitată statistica privind numărul lucrărilor întocmite de către DIJ în anul 2015, pe
următoarea structură: lucrări privind apărarea reputației profesionale, independenței și imparțialității,
apărarea independenței sistemului judiciar, lucrări ce au vizat activitatea de control, lucrări privind
încălcarea normelor Codului Deontologic, lucrări ce au avut ca scop verificări cu privire la condiția de
bună reputație, lucrări ce au fost clasate și dosare ce au avut ca obiect cercetări disciplinare.



Pe baza statisticii furnizate conținând numărul total de lucrări, s-a determinat mărimea eșantionului
supus analizei.



Din lista furnizată a fost selectat aleatoriu eșantionul de dosare supus verificărilor.

În graficul de mai jos sunt redate, atât mărimea populației de unde a fost selectat eșantionul, cât și numărul
de dosare care au fost verificate:

Număr lucrări în lucru anul 2015 –Direcția de Inspecție
pentru Judecători

4030

93
15

15
5

21

17
5

17
5

5
2

Activitatea de
control

Cercetări
disciplinare

1

2

Încălcarea
Apărarea
Apărarea
Verificări cu
normelor
independenței reputației
privire la
Codului
sistemului
profesionale,
condiția de
judiciar
independenței Deontologic
bună
și imparțialității
reputație
Marime Populatie

4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Lucrări clasate

Mărime eșantion

În vederea analizei dosarelor din eșantion au fost organizate o serie de interviuri, atât cu Directorul DIJ (in
exercițiu în 2015, precum și cel curent), cât și cu inspectorii judiciari implicați în gestionarea lucrărilor.
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Dosarele aferente lucrărilor au fost verificate în vederea conformității cu procedurile operaționale aferente și
cu legislația în vigoare.
Activitatea de elaborare a strategiei și a planului de control
În ceea ce privește verificarea procesului de elaborare a strategiei și a planului de control, s-a organizat un
interviu cu Directorul DIJ în care au fost discutate modalitățile de întocmire a acestora, responsabilitățile ce ii
revin, cât și activitățile întreprinse în vederea stabilirii domeniilor specifice de activitate în care se exercita
controlul. în acest sens, pentru elaborarea Planului de Activitate, sunt consultate atât propunerile titularilor
(Ministrul Justiției și Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție), cat și cele formulate de către inspectorii
judiciari.
Strategia de eficientizare subliniază direcțiile principale de acțiune, avându-se în vedere identificarea
domeniilor vulnerabile cu privire la care se impune efectuarea unor controale, urmărirea echilibrării volumului
de activitate al inspectorilor judiciari, identificarea instanțelor unde au fost semnalate în mod repetat anumite
deficiențe.
Prin urmare, documentația aferentă elaborării planului de control a fost obținută și verificată în privința
conformității cu procedura operațională ce guvernează această activitate constatându-se următoarele:


Strategia pe termen mediu și lung a DIJ definită în anul 2015 nu este transpusă în obiective și
indicatori măsurabili.



Pentru obținerea recomandărilor titularilor și întocmirea proiectului de plan de control pentru anul
2015 nu s-a respectat calendarul definit de procedura operațională.



Atât în Strategia de eficientizare a activității direcției, cât și în Planul de control sunt enumerate
principalele tipuri de control ce urmează a fi efectuate, identificarea instanțelor unde se vor efectua
controalele realizând-se ulterior, pe parcursul anului, în funcție de datele statistice furnizate și de
vulnerabilitățile sesizate pe parcursul anului.



Nu există o monitorizare a controalelor pe parcursul anului și a gradului de realizare a acestora în
raport cu planul inițial.

Activitatea de efectuare a lucrărilor de control
In ceea ce privește activitatea de control, DIJ a finalizat în anul 2015 un număr de 15 controale. Domeniile
specifice de control au fost stabilite prin Ordinul nr. 82/08.12.2014 al inspectorului-șef după cum urmează:


Continuarea monitorizării situației privind respectarea termenelor de redactare a hotărârilor
judecătorești



Continuarea monitorizării dosarelor de mare corupție, existente pe rolul curților de apel și instanțelor
arondate, precum și al Înaltei Curți de Casație și Justiție.



Continuarea monitorizării dosarelor cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate pe rolul instanțelor
judecătorești.



Continuarea monitorizărilor dosarelor cu o vechime intre 5-10 ani, aflate pe rolul instanțelor
judecătorești.



Continuarea monitorizării situațiilor în care instanțele judecătorești au constatat încetarea de drept a
măsurii arestării preventive
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Verificări privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și
regulamente de către conducerea instanțelor

De asemenea, s-a organizat un interviu cu Directorul DIJ cu scopul de a verifica conformitatea activității
practice cu prevederile procedurale, supunând evaluării procesului de efectuare a controalelor de către
inspectorii judiciari din cadrul DIJ
În ceea ce privește procesul de efectuare a controalelor, în vederea analizării conformității activității de
control din cadrul DIJ cu procedura operațională ce guvernează această activitate, a fost selectat un număr
de 5 controale. Analiza a constat atât în verificarea conformității documentației elaborată ca urmare a
controlului cu prevederile “Procedurii Operaționale privind elaborarea planului de activitate și efectuarea
controalelor de către Inspecția Judiciara, cât și cu legislația în vigoare.
Astfel, am obținut și evaluat documentația aferentă fiecărui control, iar în urma analizării acesteia în raport cu
procedura și legislația în vigoare au fost constatate următoarele:


În procesul de desemnare a echipelor de control, Directorul de direcție a luat în considerare numărul
de controale efectuate de inspectori în anul curent cat și încărcarea fiecăruia în momentul
desemnării. Decizia s-a bazat pe cunoștințele Directorului asupra numărului controalelor efectuate
de inspectori pana la aceea data, fără a se baza pe o centralizare care să reflecte numărul de
controale efectuate de fiecare inspector. Centralizarea controalelor efectuate de fiecare inspector
judiciar în funcţie de natura controlului, centralizare realizată de directorul direcţiei şi care a fost
comunicată tuturor inspectorilor.



Am identificat anumite zone lacunare fie în partea de definire a procedurii, fie în partea de aplicare a
procedurilor, în ceea ce privește alocarea coordonatorilor de echipa, a formalizării strategiei de
efectuare a verificărilor stabilită de coordonatorul echipei, a datării rapoartelor și răspunsurilor la
obiecțiunile formulate de către instanțe.

Activitatea de inspecție propriu-zisa
Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind cercetarea disciplinară și acțiunile
disciplinare:
În ceea ce privește activitatea de analiză a cauzelor privind cercetarea disciplinară, DIJ a finalizat în anul
2015 un număr de 93 cercetări disciplinare.
Pentru un eșantion de 15 dosare am verificat gradul de conformitate a verificărilor efectuate cu prevederile
legislative și ale procedurii operaționale “Procedura Operaționala privind verificările prealabile efectuate de
DIJ“ și “Procedura Operaționala privind cercetarea disciplinară efectuată de către Direcție de inspecție
judiciară pentru Judecători”:
În urma examinării celor 15 dosare aferente DIJ, au fost constatate anumite zone lacunare fie în partea de
descriere a procedurii, fie în partea de aplicare a procedurilor și anume:




Procedura operaționala privind verificările prealabile efectuate de DIJ nu precizează termene clare în
care trebuie îndeplinită procedura de informare a petentului asupra rezoluțiilor dispuse de DIJ.
Lucrările intrate în registrul DIJ nu includ un opis al documentelor atașate dosarului și nici o lista a
acțiunilor derulate de inspector în cursul verificărilor/cercetării .
Exista lacune în a data sau aviza documente de lucru (referat de prelungire a termenului de
soluționare și rezoluție finală).
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Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind apărarea reputației profesionale și apărarea
independenței sistemului judiciar:
În ceea ce privește activitatea de analiză a cauzelor privind apărarea reputației profesionale și apărarea
independenței sistemului judiciar, DIJ a finalizat în anul 2015 un număr de 38 dosare, dintre care 17
reprezintă apărarea independenței sistemului judiciar, iar 21 reprezentând cereri privind apărarea reputației
profesionale, independenței și a imparțialității magistraților.
Pentru un eșantion de 10 dosare, dintre care 5 având ca obiect apărarea independenței sistemului judiciar,
iar 5 constând în apărarea reputației profesionale, am verificat gradul de conformitate a verificărilor efectuate
cu prevederile legislative și ale “Procedurii operaționale privind efectuarea verificărilor pentru soluționarea
sesizărilor cu privire la independența și imparțialitatea judecătorilor și a magistraților asistenți și a cererilor
privind apărarea reputației profesionale și a independenței acestora”.
În urma examinării celor 10 dosare aferente DIJ, au fost constatate următorul aspecte:


S-a constatat că în 3 situații s-a întârziat cu 1 zi lucrătoare termenul de transmitere a dosarului
(raport, materiale și eventuale obiecțiuni) către Consiliul Superior la Magistraturii.



În plus, s-a identificat un caz în care Raportul final nu a fost datat, data fiind relevanta pentru
calcularea termenului în care raportul ar fi trebuit transmis către CSM.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificările referitoare la îndeplinirea condiției
de bună reputație:
Dintr-un număr total de 5 dosare, au fost alese 2 dosare pentru care a fost analizat gradul de conformitate a
verificărilor efectuate cu prevederile legislative și cu procedura operațională privind verificările referitoare la
condiția de buna reputație pentru judecătorii și magistrații asistenți în funcție efectuate de către Direcția de
inspecție judiciara pentru judecători.


Într-un caz din cele două selectate, referatul întocmit în vederea solicitării unui membru adițional în
echipa nu este datat, aspect relevant în evaluarea ulterioara a rezonabilității cererii de prelungire de
termen.

Referitor la cadrul procedural folosit, s-a constatat ca:


Procedura nu cuprinde detalii cu privire la pașii ce ar trebui urmați în cazul în care aspectele
semnalate în sesizare exced atribuțiile și competentele Inspecției Judiciare.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificările referitoare la încălcarea normelor
de conduita reglementate de Codul deontologic:
Dintr-un număr total de 2 dosare, a fost ales un dosar pentru care a fost verificat gradul de conformitate al
verificărilor efectuate cu prevederile legislative și ale „Procedurii operaționale privind verificările referitoare la
încălcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic efectuate de către DIJ”.


In dosarul verificat, am constat ca raportul întocmit referitor la pretinsa încălcare a normelor Codului
deontologic al judecătorilor și procurorilor nu este datat. Absența acestei date nu afectează
calcularea termenului de transmitere a acestuia către CSM.



Cu privire la procedura operațională, am constatat că aceasta nu include detalii cu privire la pașii ce
ar trebui urmați în cazul în care aspectele semnalate în sesizare exced atribuțiile și competentele
Inspecției Judiciare.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind rezoluțiile de clasare:
Pentru anul 2015 au fost dispuse un număr de 4030 de rezoluții de clasare.
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Pentru un eșantion de 17 dosare (volum determinat prin asigurarea unui eșantion general de 50 de lucrări la
nivel de DIJ) am verificat gradul de conformitate a procedurilor efectuate cu prevederile legislative și ale
“Procedurii operaționale privind verificările prealabile efectuate de DIJ”.
În urma examinării celor 17 dosare aferente Direcției Inspecției pentru Judecători, au fost constatate
următoarele aspecte:


Am identificat 1 din 17 lucrări în care rezoluția finală nu este semnată sau datată (data relevantă
pentru evaluarea termenului de comunicare a rezoluției).



În 1 din 17 lucrări rezoluția finală este semnată şi datată de inspectorul judiciar fără a fi avizată de
inspectorul şef deşi adresele de înaintare către părţi au fost semnat de inspectorul şef, ceea ce
poate conduce la conscluzia unei simple omisiuni..



A fost identificat un caz în care Procesul Verbal de finalizare a verificărilor prealabile nu este datat
corespunzător.

Activitatea de monitorizare a respectării termenelor legale ori administrative și măsuri de repartizare
echilibrată
A fost organizat un interviu cu Directorul DIJ în care au fost discutate responsabilitățile și atribuțiile ce îi revin
în efectuarea acestor activități. Astfel, s-a constatat faptul că, pentru anul 2015, conform cerințelor
„Procedurii operaționale privind efectuarea controalelor de către directorii direcțiilor de specialitate precum și
masuri de repartizare echilibrata”, nu s-au întocmit note trimestriale de încărcare ce cuprind lucrările mai
vechi de 2 luni de la data înregistrării și nici note privind lucrările în care s-a depășit termenul administrativ
stabilit.


În urma discuției cu Directorul Direcției pentru Judecători, s-a constatat faptul ca s-a avut în vedere
gradul de încărcare al inspectorilor în anul 2015, însă nu au fost formalizate note scrise în acest
sens. S-a precizat faptul că au fost consultate statistici furnizate de către Direcția de registratură,
sinteze și contencios în vederea repartizării echilibrate a lucrărilor.

8.2.

Direcția de inspecție judiciara pentru procurori

În vederea evaluării conformității gestionării lucrărilor în raport cu procedurile în vigoare și a eficienței
acțiunilor manageriale în cadrul Direcției de inspecție judiciara pentru procurori (DIP), s-a procedat la
selectarea unui eșantion pe baza următoarei proceduri agreată cu managementul IJ:


A fost solicitată statistica privind numărul lucrărilor întocmite de către DIP în anul 2015, pe
următoarea structură: lucrări privind apărarea reputației profesionale, independenței și imparțialității,
apărarea independenței sistemului judiciar, lucrări ce au vizat activitatea de control, lucrări privind
încălcarea normelor Codului Deontologic, lucrări ce au avut ca scop verificări cu privire la condiția de
bună reputație, lucrări ce au fost clasate și lucrări ce au avut ca obiect cercetări disciplinare.



Pe baza statisticii furnizate conținând numărul total de lucrări, s-a determinat mărimea eșantionului
supus analizei.



Din lista furnizată a fost selectat aleatoriu eșantionul de lucrări supus verificărilor.

În graficul de mai jos sunt redate atât mărimea populației de unde a fost selectat eșantionul cât și numărul de
dosare verificate:
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Număr lucrări în lucru anul 2015 –Direcția de Inspecție
pentru Procurori

1972

26

25

19

12
5
2

5

8
2

2

2
1

Activitatea de
control

Cercetări
disciplinare

Apărarea
Apărarea
independenței
reputației
sistemului
profesionale,
judiciar
independenței
și imparțialității
Marime Populatie

Încălcarea
normelor
Codului
Deontologic

1
Verificări cu
privire la
condiția de
bună
reputație

2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Lucrări clasate

Mărime eșantion

În vederea analizei dosarelor din eșantion a fost susținută o serie de interviuri cu Directorul DIP cât și cu
inspectorii judiciari implicați în gestionarea lucrărilor. Dosarele au fost verificate în vederea conformității cu
procedurile operaționale aferente și cu legislația în vigoare.
Activitatea de elaborare a strategiei și a planului de control
În ceea ce privește verificarea procesului de elaborare a strategiei și a planului de control, a fost organizat un
interviu cu Directorul DIP în care au fost discutate responsabilitățile ce îi revin precum și activitățile
întreprinse în vederea stabilirii domeniilor specifice de activitate în care se exercita controlul.
Strategia de eficientizare subliniază direcțiile principale de acțiune și anume menținerea prin raportare la
anul precedent a numărului de controale ce urmează a fi desfășurate, creșterea numărului de sesizări din
oficiu, revizuirea procedurilor operaționale și verificarea permanentă a modului de implementare a
procedurilor operaţionale existente, formularea de propuneri pentru modificarea Regulamentului de
efectuare a lucrărilor de inspecție și îndeplinirea obiectivelor specifice ale Direcției de inspecție pentru
procurori. De asemenea, în ceea ce privește activitatea de control, atât în Strategia de eficientizare a
direcției cât și în Planul de control sunt enumerate principalele tipuri de control ce urmează a fi efectuate,
urmând ca instanțele unde se vor efectua controalele sa fie selectate pe parcursul anului în funcție de datele
statistice furnizate și de vulnerabilitățile sesizate pe parcursul anului.
In ceea ce privește elaborarea planului de activitate de control, au fost revizuite invitațiile de participare ce au
fost înaintate titularilor, Procesul Verbal al Adunării Generale, Proiectul Planului de Control, Ordinul
Inspectorului Șef și Strategia de eficientizare a direcției pe termen mediu.
Astfel, documentația aferentă elaborării planului de control a fost obținută și verificată în privința conformității
cu „Procedura operațională privind elaborarea planului de activitate și efectuarea controalelor de către DIP”
ce guvernează această activitate constatând următoarele:


Strategia pe termen mediu și lung a DIP definită în anul 2015 nu este transpusă în totalitate în
obiective și indicatori măsurabili.



Calendarul de obținere a recomandărilor titularilor și întocmire a proiectului de plan de control pentru
anul 2015 nu s-a respectat
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Atât în Strategia de eficientizare a direcției, cât și în Planul de control sunt enumerate principalele
tipuri de control ce urmează a fi efectuate, identificarea instanțelor unde se vor efectua controalele
realizând-se ulterior, pe parcursul anului, în funcție de datele statistice furnizate și de vulnerabilitățile
sesizate pe parcursul anului.



Nu există o monitorizare a controalelor pe parcursul anului și a gradului de realizare a acestora în
raport cu planul inițial.

Activitatea de efectuare a lucrărilor de control
În ceea ce privește activitatea de control, DIP a finalizat în anul 2015 un număr de 12 controale. Domeniile
specifice de control au fost stabilite prin Ordinul nr. 82/08.12.2014 al Inspectorului-Șef după cum urmează:


controale privind eficiența managerială și a modului de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și
regulamente de către conducerea parchetelor



controale tematice

De asemenea, a fost organizat un interviu cu Directorul DIP cu scopul de a verifica conformitatea activității
practice cu prevederile procedurale, supunând evaluării procesul de efectuare a controalelor de către
inspectorii din cadrul DIP.
In vederea analizării conformității activității de control din cadrul DIP cu procedura operațională ce
guvernează această activitate, a fost selectat un număr de 2 controale. Analiza a constat atât în verificarea
conformității documentației elaborată ca urmare a controlului cu prevederile procedurale cât și cu legislația în
vigoare.
Astfel, am obținut și evaluat documentația aferentă fiecărui control (ordinul, adresele prin care se solicită
informații, adresa de transmitere a obiectivelor controlului parchetului verificat, raportul, eventualele
obiecțiuni cât și Hotărârea CSM cu privire la control), iar în urma analizării acesteia în raport cu procedura și
legislația în vigoare au fost constatate următoarele:


Am identificat anumite zone lacunare fie în partea de definire a procedurii, fie în partea de aplicare a
procedurilor, în ceea ce privește alocarea coordonatorilor de echipă, a formalizării strategiei de
efectuare a verificărilor stabilită de coordonatorul echipei, a datării rapoartelor și răspunsurilor la
obiecțiunile formulate de către instanțe.



Alte aspecte ce au fost sesizate în efectuarea controlului, vizează transmiterea obiectivelor
controlului în mod telefonic și nu prin adresa scrisă conform procedurii, cât și lipsa comunicării
hotărârii CSM parchetului verificat de către reprezentantul DSCR.

.
Activitatea de inspecție propriu-zisă
Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind cercetarea disciplinară și acțiunile
disciplinare:
În anul 2015 au fost gestionate un număr de 26 de cercetări disciplinare.
În vederea analizei lucrărilor din eșantion a fost susținută o serie de interviuri cu inspectorii judiciari implicați
în gestionarea acestora. Dosarele de lucrări au fost verificate în vederea conformității cu „Procedura
operaționala privind verificările prealabile” și „Procedura operațională privind cercetarea disciplinară
efectuata de către DIP”, cât și cu legislația în vigoare.
Astfel, documentele furnizate în dosarele analizate au fost verificate în raport cu pașii descriși în
procedurilor operaționale aferente fiecărei activități.
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Dintr-un număr total de 26 dosare, a fost ales un eșantion de 5 dosare pentru care a fost verificat gradul de
conformitate a procedurilor efectuate cu prevederile legislative și ale procedurii operaționale privind
verificările prealabile și privind cercetarea disciplinara efectuata de către DIP.
În urma examinării celor 5 dosare aferente DIP, au fost constatate următoarele zone lacunare fie în partea
de definire procedura, fie în partea de aplicare a procedurilor și anume:


Analizând procedura operațională privind verificările prealabile, am constatat ca nu există
menționate termene pentru cazurile în care aspectele semnalate în sesizările adresate Inspecției
Judiciare exced atribuțiilor sau competenței acesteia și urmează a fi transmise adrese către instituția
competentă și către petent.



Lucrările intrate în registrul DIP nu includ un opis al documentelor atașate dosarului și nici o listă a
acțiunilor derulate de inspector în cursul verificărilor/cercetării



Nu se respectă cerința de formalizare în scris conform procedurii de solicitare de informații de la
parchetele vizate, de anunț a verificărilor directe și de comunicare a invitației de participare la
cercetarea disciplinară.



Am identificat un proces verbal de ascultare din cadrul cercetării disciplinare ne-semnate pe fiecare
pagina de către persoana cercetata și inspectorul judiciar

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind apărarea reputației profesionale și apărarea
independenței sistemului judiciar:
În ceea ce privește activitatea de analiză a cauzelor privind apărarea reputației profesionale și apărarea
independenței sistemului judiciar, DIP a finalizat în anul 2015 un număr de 27 dosare.
Considerând un eșantion de 7 dosare, dintre care 5 având ca obiect apărarea independenței sistemului
judiciar, iar 2 constând în apărarea reputației profesionale, am verificat gradul de conformitate a procedurilor
efectuate cu prevederile legislative și ale procedurii operaționale “Procedura Operațională privind efectuarea
verificărilor pentru soluționarea sesizărilor cu privire la independența și imparțialitatea judecătorilor și a
magistraților asistenți și a cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței acestora”.
În urma examinării celor 7 dosare aferente Direcției Inspecției pentru Procurori, a fost constatat următorul
aspect:


S-a constatat că în 3 situații s-a întârziat cu maximum 2 zile lucrătoare termenul de transmitere a
dosarului (raport, materiale și eventuale obiecțiuni) către Consiliul Superior la Magistraturii.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind verificările referitoare la încălcarea normelor
de conduita reglementate de Codul deontologic:
În anul 2015 a fost gestionat un număr de 2 dosare privind încălcarea normelor de conduită reglementate de
Codul deontologic, din care a fost ales un dosar pentru care a fost verificată conformitatea cu procedura
operațională dosare privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic și legislația
în vigoare.
În ceea ce privește gestionarea dosarului nu au fost identificate deficiențe, însă în urma analizei procedurii
utilizate în gestionarea dosarelor cu acest specific a fost constatat ca:


Procedura nu cuprinde detalii cu privire la pașii ce ar trebui urmați în cazul în care aspectele
semnalate în sesizare exced atribuțiile și competențele Inspecției Judiciare.

Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind îndeplinirea condiției de bună reputație:
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În ceea ce privește activitatea de analiză a cauzelor cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație,
Inspecția pentru Procurori a finalizat în anul 2015 un număr de 2 dosare.


Pentru 1 dosar, am verificat gradul de conformitate al procedurilor efectuate cu prevederile
legislative și ale „Procedurii Operaționale privind verificările referitoare la condiția bunei reputații
pentru procurori” și modul de efectuare de către DIP.

În urma examinării dosarului aferent DIP nu au fost constatate aspecte neconforme cu procedura
operațională.
Aspecte constatate în analizarea eșantionului de cauze privind rezoluțiile de clasare:
În anul 2015 au fost dispuse un număr de 1972 de rezoluții de clasare.
Pentru un eșantion de 25 dosare am verificat gradul de conformitate al procedurilor efectuate cu prevederile
legislative și cu modul de efectuare a activității conform “Procedurii operaționale privind repartizarea
aleatorie în sistem ciclic a lucrărilor în cadrul Inspecției Judiciare” și “Procedurii operaționale privind
verificările prealabile efectuate de DIP”.
În urma examinării celor 25 de dosare și a interviurilor cu inspectorii judiciari din cadrul Direcției Inspecției
pentru Procurori, au fost constatate următoarele aspecte:
 Au fost identificate 4 cazuri din 25 de lucrări în care solicitarea de relații la instanța vizată a fost
făcută telefonic. În procedură se menționează caracterul scris al solicitării către instanța vizată.
 S-a constatat 1 caz de depășire a termenului de 45+45 de zile calendaristice (termenul inițial fiind
prelungit) prevăzut în procedură de la data sesizării până la finalizarea verificărilor prealabile cu 6
zile calendaristice. Termenul a fost respectat, acesta putand fi peste 90 de zile ca urmare a
calculului pe zile libere, astfel cum a fost menţionat în scris si in discutiile avute.
Activitatea de monitorizare a respectării termenelor legale ori administrative și măsuri de repartizare
echilibrată
A fost organizat un interviu cu Directorul de Inspecție pentru Procurori în care au fost discutate
responsabilitățile și atribuțiile ce îi revin în efectuarea acestor activități. Astfel, au fost obținute și verificate
notele trimestriale de încărcare ce cuprind lucrările mai vechi de 2 l, lucrările în care s-a depășit termenul
administrativ stabilit de inspectorul șef și lucrările în care s-a depășit termenul legal de 90 de zile. În plus, au
fost analizate notele semestriale în care s-a analizat repartizarea lucrărilor către inspectorii judiciari.
Documentația obținută a fost verificată în raport cu pașii descriși în procedura operațională privind
efectuarea controalelor de către directorii direcțiilor de specialitate precum și măsuri de repartizare
echilibrată.
Analizând procedura operațională privind efectuarea controalelor de către directorii direcțiilor de specialitate
precum și masuri de repartizare echilibrata si în baza verificării documentelor menționate am constatat
următoarele:


Analiza repartizării lucrărilor nu au fost realizate în conform calendarului impus de procedură.



In procedură nu este inclus indicele de 20% între numărul de lucrări primite de fiecare dintre
inspectorii judiciari folosit ca și etalon în luarea măsurilor de reechilibrare



In ceea ce privește repartizarea echilibrată a lucrărilor, procedura nu stipulează ca și criteriu de
repartizare a dosarelor gradul de complexitate a lucrărilor sau speța verificată. Includerea unor
analize a lucrărilor standard cât și a lucrărilor complexe poate conduce la o estimare mai clară a
gradului de încărcare a fiecărui inspector.
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8.3.

Direcția Economică

Am analizat și evaluat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2015 cu ROF-ul în vigoare
și legislația aplicabilă și am organizat interviuri cu Directorul Direcției Economice și Administrativ (în
continuare „DEA”) și personalul din subordine pentru a aprecia cu privire la conformitatea activității practice
cu prevederile procedurilor operaționale.
Activitatea DEA este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în
conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005 referitor la controlul managerial, modificat prin Ordinul
nr.400/2015.
În vederea analizei acțiunilor manageriale în cadrul DEA am evaluat prin teste de detaliu următoarele
procese:
 Stabilirea necesarului de credite pentru 2015;
 Elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli;
 Realizarea proiectului de investiții pe anul 2015;
 Procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor;
 Controlul financiar preventiv propriu;
 Registrul de casă;
 Monitorizarea cheltuielilor cu personalul;
 Inventarierea patrimoniului.
În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al
periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și al modului de
tratare a erorilor.


Notăm că procedurile operaționale DEA sunt elaborate succint și nu prezintă concret etapele
procedurale, termene exacte, responsabili sau indicatori de performanță (ex.respectarea termenelor
de întocmire, avizare, aprobare și depunere la MFP CSM a proiectului de buget; corectitudinea
informațiilor cuprinse în proiectul de buget și anexele acestuia)

Compartimentul achiziții publice
Au fost analizate atribuțiile care revin Compartimentului Achiziții Publice (în continuare „CAP”) în cadrul IJ în
conformitate cu prevederile ROF - ului și ale procedurilor operaționale în care este documentată activitatea
CAP. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2015 cu ROF-ul și legislația
aplicabilă.
Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o
serie de interviuri cu responsabilii din cadrul DEA și am supus evaluării prin teste de detaliu procesul de
achiziții publice.
Am obținut situația achizițiilor publice demarate în anul 2015. În urma analizării documentelor puse la
dispoziție am constatat faptul că pe parcursul anului 2015 au fost achiziționate bunuri, servicii și lucrări prin
cumpărare directă.
În acest sens, raportându-ne la numărul total al achizițiilor publice realizate în anul 2015 prin procedura de
cumpărare directă, am determinat mărimea eșantionului asupra căruia am realizat testele de detaliu (selecție
de 25 de achiziții efectuate). De asemenea, am realizat o stratificare a eșantionului, astfel încât acesta să
includă diferite tipuri de achiziții de bunuri și servicii și lucrări prin cumpărare directă.
Evaluarea achizițiilor incluse în eșantion a vizat conformitatea activităților desfășurate cu procedura
operațională în vigoare în anul 2015.
În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele
constatări aferente anului 2015:


Pentru două achiziții din cele 25 selectate, în nota justificativă privind evaluarea ofertelor nu se
specifică furnizorul ales, iar pentru alte doua instanțe nu se precizează dacă oferta selectată este
cea mai avantajoasă deși procedura operațională „PO 03 - Achiziția directă” prevede acest aspect.
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În 12 cazuri nu am identificat notele justificative pentru realizarea achizițiilor, contrar prevederilor
procedurale. Am fost informați că notele justificative constituie spețe, iar lipsa acestora a fost
suplinită de Referate de necesitate sau alte documente suport aprobate de către Conducere, ceea
ce a condus la confirmarea suficientă și justificată a achiziției.



De asemenea, am identificat 3 referate de necesitate și o notă justificativă neavizate de către
Directorul Economic, considerându-se necesară doar aprobarea ordonatorului de credite pentru a
verifica încadrarea în limitele bugetare. Procedura operațională „PO 03 privind achiziția directă”
prevede că referatele de necesitate și documentele justificative trebuie avizată de către Directorul
Economic și aprobate de către Inspectorul Șef.

În urma discuțiilor cu responsabilii DEA și conform informațiilor prezente în „Procedura operațională privind
întocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice”, am înțeles că planul este elaborat după
aprobarea bugetului propriu, în limita fondurilor disponibile și a posibilității de a atrage alte fonduri. Deși
bugetul pentru anul 2015 a fost întocmit în luna septembrie 2014, Programul anual de achiziții publice
(„PAAP-ul”) a fost întocmit în luna martie 2015, nerespectându-se termenii procedurali, respectiv sfârșitul
ultimului trimestru al anului în curs pentru anul următor. În nota de fundamentare a bugetului pentru anul
2015 este precizat pentru fiecare capitol bugetar necesarul real pentru achiziții, precizările fiind considerate
justificările ulterioarelor modificări ale planului de achiziții. Pentru suplimentarea necesarului realizării
achizițiilor, începând cu luna iulie sunt realizate virări de credite. Totodată, am fost informați ca nu sunt
întocmite note justificative pentru rectificările aduse planului anual de achiziții. Există însă documentate note
de fundamentare pentru rectificările bugetare întocmite pentru suplimentarea bugetului anual.
Activitatea privind resursele umane și salarizarea
Au fost analizate atribuțiile care revin DEA în managementul resurselor umane și al salarizării (în continuare
„RU-S”) în cadrul IJ în conformitate cu prevederile ROF- ului și ale procedurilor operaționale în care este
documentată activitatea RU-S. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul
2015 cu ROF- ul și legislația aplicabilă.
Activitatea RU-S este standardizată și funcționează pe baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în
conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005 referitor la controlul managerial.
Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o
serie de interviuri cu reprezentantul RU-S și am supus evaluării prin teste de detaliu, următoarele procese:
 gestionarea dosarului profesional, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul
contractual;
 organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante și de promovare în cadrul IJ;
 întocmirea, avizarea și circuitul foilor de pontaj, inclusiv evidența concediilor de odihnă, medicale,
ne-plătite etc.;
 pregătirea profesională – Planul de pregătire profesională pentru 2015 și evaluarea acțiunilor de
pregătire;
 evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului IJ;
 elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015;
 procedura privind încetarea raporturilor de serviciu;
 monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații IJ;
 activitatea Comisiei de disciplină constituită la nivelul IJ;
 activitatea consilierului de etică.
Menționăm că în cazul acestei activități, testarea s-a realizat prin două modalități, în funcție de natura
activității supuse evaluării:
1. testarea unei operațiuni de la inițiere până la finalizare;
2. stratificarea populației de evaluat și testarea unei operațiuni de la inițiere la finalizare pentru fiecare
segment în parte.
Pentru efectuarea testelor privind activitatea RU-S am solicitat documentația aferentă următoarelor selecții
pe bază de eșantion:
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 din ”Situația concursurilor organizate de IJ în anul 2015” am selectat 2 concursuri (concurs pentru
ocuparea postului/posturilor de Inspector Judiciar, concurs pentru personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor);
 din ”Registrul de evidență al funcționarilor publici la nivelul IJ 2015” am selectat 2 dosare
profesionale;
 din “Situația nominală a personalului contractual la nivelul IJ 2015” am selectat un număr de 5
angajați pentru care am obținut și examinat dosarul profesional;
 din foile de pontaj aferente anului 2015 am selectat 2 luni pentru care am solicitat pontajele întocmite
la nivelul fiecărui departament;
 din lista inspectorilor în regim de detașare am selectat 15 inspectori pentru care am examinat
deconturile pentru beneficiile cuvenite;
 din delegațiile aferente anului 2015 am selectat un număr de 25 de delegații pentru care am
examinat deconturile pe care personalul le-a efectuat;
 din totalul personalului IJ am selectat un număr de 2 funcționari publici, 5 persoane contractuale, 15
Inspectori Judiciari și o persoană asimilată judecătorilor și procurorilor pentru care am examinat
fișele de evaluare întocmite precum și cursurile efectuate pe parcursul anului 2015;
 din ”Situația încetărilor rapoartelor de muncă” a fost selectat 1 dosar;
 din ”Tabelul nominal al personalului IJ care a participat la cursuri/seminarii de perfecționare
profesională în anul 2015” am selectat 5 persoane care au participat la cu cursuri/seminarii;
 din ”Rapoartele privind comisia de disciplină” am selectat 1 caz disciplinar;
 din “Tabelul nominal al personalului IJ” am selectat un număr de 15 angajați care au participat la
instruirea PSI.
În acest sens am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al
periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale și a modului de
tratare a erorilor.
În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele
observații aferente anului 2015 la nivelul RU-S:


Fișele de post atașate dosarului nu se bazează pe un ordin sau o decizie de modificare a raportului
de servicii. În urma discuției cu reprezentanții IJ am fost informați că modificările sunt bazate pe
gradul de încărcare și pe echilibrarea sarcinilor între angajații instituției.



În urma analizei documentației aferente întocmirii pontajului din 2015, am observat un caz în care
cererea de concediu a fost întocmită și aprobată după terminarea concediului de odihnă. Cererea nu
conține precizări cu privire la motivul întocmirii acesteia retroactiv, iar în urma discuției cu
reprezentantul instituției am fost informați că nu există alte documente justificative.



În urma analizării unui număr de 25 de delegații am observat că în 11 referate de delegație nu se
specifică numărul dosarului pentru care se face delegația și data la care a fost întocmit. De
asemenea, în 17 din cele 25 de cazuri analizate, salariul folosit ca bază de calcul pentru diurna de
delegație este diferit față de cel din statul de salarii. Pe parcursul anului 2015 ca urmare a
prevederilor legale, salariile personalului inspecției s-au majorat, aceștia trebuind să primească
retroactiv diferențe cuvenite din diurna de delegație. Explicația primită în acest caz este aceea ca
salariile folosite la calculul deplasărilor au fost cele valabile la data închiderii decontului când s-au
făcut toate calculele aferente, fără să se mai facă rectificare retroactivă ca urmare a majorărilor
salariale.



În urma analizei documentației aferente evaluării inspectorilor judiciari am constat că indicatorii
evaluați prin fișa nu sunt clar definiți și nu au un caracter cuantificabil, iar obiectivele stabilite pentru
următoarea perioadă nu sunt cuantificabile și prevăzute cu termene de realizare. Procesul de
evaluare a performantelor inspectorilor judiciari începe în luna februarie a anului în curs și durează
aproximativ 5 luni depășind astfel termenul procedural (luna martie). Documentația necesară
evaluării se regăsește în dosarele profesionale ale inspectorilor aflate la sediul CSM. Fișele de
evaluare nu sunt semnate de către toți membrii Comisiei sau de către persoana evaluată.



În cazul procesului de evaluare a funcționarilor publici am constatat că evaluarea se face pe baza
unor criterii de performanță care nu au un caracter cuantificabil (ex: Capacitatea de
autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite) iar metodologia pe baza căreia se face
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evaluarea nu este prezentată. De asemenea, în 1 din cele două evaluări analizate am observat că
pe parcursul anului 2015, cursul urmat de persoana evaluată a fost diferit de cel recomandat ca
urmare a raportului de evaluare.


În urma analizei documentației aferente evaluării personalului contractual s-a constatat ca structura
fișei de evaluare se păstrează de la un departament la altul, însă criteriile de evaluare a
performanțelor au un sistem de notare diferit (la nivelul DSCR nota maximă pe care un indicator o
poate avea este 10 iar la nivelul DEA, nota maximă este 5). De asemenea, indicatorii evaluați prin
fișa nu au un caracter SMART (ex: capacitatea de autocontrol, spiritul de inițiativă) iar obiectivele
stabilite pentru următoarea perioadă nu sunt cuantificabile și prevăzute cu termene de realizare (ex:
Efectuarea de verificări și completarea registrelor electronice în mod corect). Totodată, în cazul a 3
din cele 5 persoane verificare am observat ca fișa de evaluare nu este completată de către evaluator
iar într-unul din cazuri, cursul urmat în decursul anului 2015 nu corespunde cu cel recomandat prin
planul de evaluare.



În urma analizei documentației aferente evaluării personalului asimilat am constatat că atât
indicatorii evaluați în fișa cât și obiectivele stabilite pentru următoarea perioada nu sunt bine definite
și nu au un caracter cuantificabil. În plus, obiectivele nu sunt prevăzute cu termeni de realizare.



În urma analizei documentației suport pentru 5 angajați am observat că Planul de pregătire și
perfecționare nu a fost respectat pentru patru dintre aceștia. Mai exact, cei patru angajați au urmat
alte cursuri față de cele prevăzute inițial în planul de pregătire profesionala. Cursurile nu sunt în
concordanță cu funcția deținută și nu au o aplicabilitate în exercitarea responsabilităților zilnice.

Activitatea de gestionare a Registrului de Casa
Am obținut registrul de casă din 4 luni în lei din care am selectat un eșantion de 15 zile. Am verificat dacă
fluxul documentelor puse la dispoziție de către instituție respectă prevederile legislative și cele prevăzute în
procedura operațională privind plățile efectuate prin casierie.








În urma analizei procedurii operaționale și a discuțiilor cu reprezentantul Direcției Economice am
constatat faptul că în cadrul instituției nu există limite de plafon, respectiv restricții în ceea ce
privește disponibilul rămas în casierie la sfârșitul fiecărei zile. De asemenea, în cadrul interviului
purtat cu reprezentanții Inspecției, am înțeles faptul că la sfârșitul fiecărui an soldul debitor este
depus la Trezoreria Statului.
Totodată, am identificat cazul unei depuneri de numerar la trezorerie desfășurată în data de
03.12.2015, ordonanțarea de plată a fost acordată ulterior, în data de 04.12.2015, deși procedurile
operaționale și legislația în vigoare prevăd faptul că ordonanțarea de plată este acordată înaintea
efectuării plaților.
În 19 cazuri de dispozitiidispoziții de incasareîncasare/plata nu am identificat referate de necesitate
sau note justificative pentru justificarea încasărilor sau plăților efectuate. Am fost informați că lipsa
acestora a fost suplinită de alte documente suport aprobate de către Conducere, ceea ce a condus
la confirmarea suficientă și justificată a achiziției. De asemenea, pentru 25 de instanțe, referatul de
necesitate este nu datat sau ștampilat.
În urma analizei documentației, am remarcat faptul că, în cazul avansurilor de cheltuieli, nu au fost
atașate dosarelor de casă referatele de necesitate. În schimb, acestea au fost regăsite dosarele
registrelor de casă din zilele în care a fost realizat decontul de cheltuieli. În urma discuției cu
reprezentantul Direcției Economice, am fost informați că persoana responsabilă nu atașează
documentației pentru avans referatele, dar acestea sunt obligatorii în momentul realizării decontului
ca și documente justificative.

Activitatea de Control Financiar Preventiv Propriu
Pentru activitatea de Control Financiar Preventiv Propriu („CFPP”), în urma interviului susținut cu Directorul
Economic am înțeles faptul că în cursul anului 2015 persoanele responsabile cu activitatea de control
financiar preventiv propriu au fost numite în baza Deciziilor nr. 84 și 85/2015 ale Inspectorului Șef al
Inspecției Judiciare, aprobate prin acordul nr. 3/20098/21.08.2013 al CSM. Am solicitat și verificat aceste
decizii cât și Acordul din partea CSM pentru numirea persoanelor responsabile să exercite activitatea de
control financiar preventiv propriu împreună cu listele de verificare.
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Pe lângă aceste am solicitat și examinat Raportul Nr. 228/15.01.2016 privind activitatea de Control Financiar
preventiv propriu, aferent trimestrului IV 2015 și Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv pe anul 2015 - Vol. 1.1., Vol. 2.1 și Vol. 2.2.. în care s-a urmărit existența vizei CFPP
pentru eșantionul de plăți selectat.
Nu am constatat abateri de la cerințele procedurale.
Activitatea de monitorizarea cheltuielilor cu personalul
Din interviul cu directorul Economic am înțeles că repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal nu este
procedurată și se desfășoară în baza legilor: Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice și Ordonanța de urgenta nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale
judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Am obținut și examinat Situațiile
privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la bugetul de stat transmise către CSM în cursul
anului 2015 pentru a verifica daca acestea au fost transmise în termenul prevăzut de lege. Astfel nu s-au
identificat neconformități.
Activitatea de inventariere a patrimoniului
Am obținut și examinat Decizia Inspectorului Șef al Inspecției Judiciare privind numirea comisiei de
inventariere a bunurilor materiale, bănești și alte valori materiale, aflate la finele anului 2015 în patrimoniul
Inspecției Judiciare, nr 77 din 09.11.2015 și Procesul Verbal privind rezultatele inventarierii mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar, materialelor și altor valori din patrimoniul Inspecției Judiciare (nr. 140/11.01.2016)
împreună cu listele de inventor anexate.
De asemenea, am obținut și examinat Registrul inventar la data de 31.12.2015 - semnat de Director DEA.
Conform examinării documentației solicitate, nu au fost înregistrate diferențe în plus sau în minus la
inventariere. După analizarea documentelor menționate mai sus, am realizat o reconciliere între faptic și
scriptic pe obiectele din inventar. Astfel am selectat un obiect de inventar pe care l-am urmărit în registrul
inventar și invers, fără a constata abateri.
Activitatea de Consiliere etică, Cod Deontologic și Norme interne
Au fost analizate atribuțiile Consilierului de Etică prevăzute în Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a
funcționarilor publici împreună cu Ordinul nr.93/2013 privind numirea în funcție a persoanei responsabile
care va îndeplini atribuțiile consilierului de etică. De asemenea, am obținut și evaluat documentația aferentă
raportării către ANFP, procesele verbale aferente ședințelor de consiliere și tabelele de luare la cunoștință
de către funcționarii publici și contractuali a prevederilor Codului de Etică, aprobat prin Ordinul nr.92/2013.
Totodată, a fost analizat Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor aprobat prin Hotărârea nr.328/2005
împreună cu tabelele de luare la cunoștință, cât și Normele de ordine interioară aplicabile Inspecției
Judiciare. Pe baza acestor documente, s-au verificat următoarele aspecte:


Raportarea trimestrială către ANFP privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii
publici și cei contractuali instituției publice



Modalitatea de luare la cunoștință la normelor prevăzute de Codul de Conduită pentru funcționari
publici și contractuali, a Codului Deontologic al judecătorilor și procurorilor, cât și a Normelor de
Ordine interioară aplicabile Inspecției Judiciare.



Organizarea ședințelor periodice privind consilierea tuturor categoriilor de personal în ceea ce
privește atât Codul de Conduită, cât și Codul Deontologic și Normele interne aplicabile Inspecției
Judiciare

A fost organizat un interviu cu responsabilul Departamentului de Resurse Umane pentru a analiza
conformitatea activității practice a acestei arii cu prevederile legislative și pentru a identifica zonele de
activitate ce ar fi putea fi îmbunătățite în vederea creșterii eficienței activității.
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În urma testării și a interviului am constatat următoarele:


Nu există o procedură operațională care să susțină procesul de monitorizare și respectare a
normelor Codului de Conduită de către funcționarii publici și personalul contractual.



Atât codul de etică, cât și codul deontologic este luat la cunoștință de către personalul Inspecției
Judiciare doar la momentul angajării. Nu există o informare periodică în ceea ce privește
conștientizarea prevederilor.



Tabelele privind luarea la cunoștință a Normelor interne nu sunt datate și nu sunt semnate de tot
personalul Inspecției Judiciare. Totodată, nu există o structură centralizată care să monitorizeze
activitatea de luare la cunoștință a acestor norme



Nu au fost întocmite rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici din cadrul instituției. Până la momentul auditului există o singură raportare
aferentă anului 2015 în format electronic către ANFP.

8.4.

Direcția Sinteze, Contencios și Registratură

Serviciului Sinteze și Contencios
Au fost analizate atribuțiile Serviciului Sinteze și Contencios prevăzute în ROF-ul aprobat prin Ordinul
Inspectorului-șef nr. 24/2012 și actualizat prin Ordinul Inspectorului-Șef nr. 60/2014 pentru modificarea și
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Inspecției Judiciare. Pentru verificarea
respectării prevederilor procedurale, s-a efectuat o testare pe un eșantion de 25 lucrări din cele 994
efectuate în cursul anului 2015, din categoria celor aflate în lucru pe rolul instanțelor de judecată și răspunsul
solicitărilor / petițiilor, ocazie cu care s-au analizat și verificat următoarele aspecte:


Modalitatea de înregistrare și repartizare a dosarelor judiciare și solicitărilor primite;



Prezentarea sau întocmirea în termen a actelor procedurale corespunzător etapei procesuale a
cauzei de către consilierul căruia i-a fost repartizată cauza pentru reprezentarea inspecției în
instanță;



Întocmirea răspunsurilor la solicitările/petițiile primite la nivelul instituției în termenele legale;



Respectarea procedurilor interne ale DSCR.

Au fost organizate interviuri cu Directorul DSCR pentru a analiza conformitatea activității practice a acestei
direcții cu prevederile ROF și pentru a identifica ariile de activitate ce ar fi putea fi îmbunătățite în vederea
creșterii eficienței activității serviciului.
Ca urmare a interviului, am înțeles că spre deosebire de anul 2014, în anul 2015 s-a înregistrat o creștere de
aproape 7 ori a lucrărilor înregistrate, fiind permise contestațiile la rezoluțiile de clasare date de Inspecția
Judiciară, ceea ce a dus la o solicitare suplimentara a personalului direcției. Ca o consecință a creșterii
volumului de muncă a dus la o încărcare a consilierilor juridici specializați pe răspunsuri la solicitări cu
dosare de instanță. Din discuțiile cu locțiitorul Directorului DSCR am înțeles că repartizarea dosarelor este
realizată de către aceasta în funcție de pregătirea și experiența consilierilor, gradul de încărcare al
personalului și deplasări. La nivelul serviciului nu a fost realizată o analiză formală a încărcării pe consilier,
dar a fost aprobată de CSM solicitarea de suplimentare cu 2 consilieri juridici a serviciului.
În urma testării și a interviului am constatat următoarele:


Procedura operațională privind activitatea desfășurată de Serviciul Sinteze și Contencios nu este
actualizată cu detalii privind activitatea efectuată, termene, format standard, indicatori de
performanță, circuitul documentelor.

Serviciul Registratura, Secretariat și Arhivă
Toate documentele primite de către instituție sunt recepționate de către compartimentul Registratură. În
cadrul departamentului, documentele sunt triate în funcție de compartimentul căruia i se adresează. În urma
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interviurilor susținute cu reprezentanții Serviciului Registratură, Secretariat și Arhivă că am fost informați că
în cadrul acestui serviciu sunt înregistrate doar documentele aferente Direcției de Inspecție Judiciară pentru
Judecători, Direcției de Inspecție Judiciară pentru Judecători pentru Procurori și Compartimentul Informații
Publice și Relații Mass-media. Astfel, sesizările/solicitările de informații ajung în cadrul instituției prin diverse
căi (poștă, fax, mail sau depuse personal), sunt analizate, se verifică dacă există cereri/sesizări formulate de
aceeași persoană sau cu obiect asemănător. În urma acestor verificări, toate documentele primite sunt
direcționate către inspectorul șef pentru acordarea vizei și repartizarea către direcțiile competente. După
acordarea vizei de către inspectorul șef, documentele gestionate de Registratură sunt înregistrate în registrul
IJ.
Am fost informați de către reprezentanții Inspecției Judiciare că fiecare departament deține un registru de
înregistrare al documentelor propriu, biroul Registratură neavând o evidență completă a documentelor care
intră și ies din instituție.
Astfel, în cadrul departamentului Administrativ, se înregistrează în registrul propriu documentele care nu au
ca obiect lucrările inspectorilor judiciari, respectiv: invitații, cereri de concediu, adrese de solicitări
documente, cereri de apărare a independenței, adrese către CSM, contracte cu furnizorii de bunuri/servicii/
lucrări, deconturi de cheltuieli. Departamentul păstrează copiile documentelor înregistrate, documentele
originale fiind trimise către direcțiile de care aparțin.
În registrul DEA sunt înregistrate documentele financiare: facturi, referate de necesitate, note justificative,
ordonanțări de plată, angajamente bugetare, propuneri de angajare a cheltuielilor.
În urma interviurilor susținute cu reprezentanții DSCR am înțeles că procesul de arhivare al dosarelor DIJ și
DIP urmărește următorul flux: în momentul rămânerii definitive a unui dosar este trimis către Registratură
unde se face expediția acestuia, consemnată în Registrul electronic, după care se trimite către cele 2
persoane responsabile cu arhivarea, care îl numerotează și menționează pe coperta din spate numărul de
pagini și termenul de păstrare.
În cazul în care un dosar este scos din arhivă acest lucru se menționează în registrul electronic.
Dosarele sunt păstrate în arhivă în funcție de tipul acestora, în ordine crescătoare a numerelor de
înregistrare. În ceea ce privește documentele financiar- contabile am înțeles că acestea nu sunt predate
către arhivă, ci se găsesc în cadrul DEA, închise cu cheie în dulapuri metalice.
Pe parcursul anului 2015, cele două persoane responsabile de arhivare au urmat cursurile: "Managementul
documentelor. Proceduri de arhivare și păstrare" și "Comunicarea organizațională internă".
În prezent, Inspecția a închiriat un spațiu de arhivare (în baza contractului de închiriere al spațiului în care își
desfășoară activitate) și se află în proces de mutare a documentelor urmând ca rafturile din arhivă să fie
numerotate și o hartă a dosarelor să fie elaborată pentru identificarea mai ușoară a dosarelor. Accesul la
arhivă este limitat la cele 2 persoane responsabile de activitatea de arhivă.
În urma testării și a interviului am constatat următoarele:


Activitatea serviciului nu este procedurată și documentele care intră și ies din instituție vizând
lucrările inspectorilor judiciari nu au număr propriu, toate purtând numărul dosarului în care sunt
incluse.



În cazul sesizărilor / solicitărilor depuse personal, responsabilii din cadrul Registraturii ștampilează
documentele primite cu denumirea instituției și le datează fără a le numerota. În plus, nu există un
registru separat care sa păstreze o evidență a solicitărilor depuse la sediul IJ.



Nomenclatorul arhivistic, aprobat prin ordinul Inspectorului-Șef, nr. 10/2014, nu a fost înaintat până
în prezent către Arhivele Naționale pentru a primi avizul și pentru a fi implementat la nivel de
instituție.



Termenul mediu de arhivare al unui dosar finalizat este de 2 luni. Acest fapt se datorează numărului
mare de documente ce trebuie procesate la nivelul serviciului de arhivare și numărului mic de
angajați (2 persoane).
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8.5.

Compartiment Informații Publice și Relații Mass-Media

Activitatea Compartimentului Informații Publice și Relații Mass-Media este standardizată și funcționează pe
baza procedurilor operaționale specifice, elaborate în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005
referitor la controlul managerial și modificările aduse de Ordinul 400/2015.
În vederea analizării conformității activității practice a acestei direcții cu prevederile ROF a fost organizat un
interviu cu purtătorul de cuvânt al instituției, responsabil CIPRMM, în care au fost identificate riscurile și ariile
de activitate care ar putea fi îmbunătățite în vederea creșterii eficienței activității desfășurate.
Au fost analizate atribuțiile care revin Compartimentului Informații Publice și Relații Mass-Media (în
continuare „CIPRMM”) din cadrul IJ, atât prin prisma conformității lor cu prevederile ROF-ului, cât și a
procedurilor operaționale. Analiza a vizat conformitatea procedurilor operaționale în vigoare în anul 2015 cu
ROF-ul și legislația aplicabilă.
Pentru a concluziona cu privire la conformitatea activității practice cu prevederile procedurale am organizat o
serie de interviuri cu reprezentantul CIPRMM și am supus evaluării prin teste de detaliu următoarele
procese:
elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații
de interes public;
elaborarea comunicatelor de presă și publicarea.




Pentru testele de detaliu necesare, am selectat din ”Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor
privind accesul la informațiile de interes public – IP/CIPRMM 2015” un eșantion de 8 solicitări de informații
publice, din ”Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes
public – IP/CIPRMM 2015” un eșantion de 7 solicitări de informații iar pentru testarea procedurii de redactare
a comunicatelor de presă am selectat un eșantion de 5 comunicate din anul în scop.
În acest sens, am obținut și evaluat documentația aplicabilă fiecărui proces din punctul de vedere al
periodicității, conformității cu prevederile legale, al autorizării, respectării termenelor legale etc.
În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele
observații la nivelul CIPRMM în anul 2015:


Procedurile operaționale nu sunt actualizate în funcție de activitatea exercitată propriu-zis și nu
cuprind cerințe exacte în ceea ce privește responsabil, termene, format standard și frecvență de
întocmire.



În ceea ce privește elaborarea răspunsurilor la solicitările formulate în baza Legii 544/2001 privind
accesul la informații de interes public, s-au identificat 6 excepții în cele 15 cazuri selectate. Astfel în
5 instanțe nu s-a respectat termenul prevăzut de legea 544/2001 (10 zile) și petentul nu a fost
informat în acest sens iar pentru o instanță răspunsul a fost oferit telefonic fără a se consemna în
scris data, ora și durata convorbirii, astfel nu există o dovadă clară a respectării prevederii legale în
ceea ce privește termenul de răspuns.



Notam o discrepanta intre cerințele procedurale pentru asigurarea unei separări a îndatoririlor și
structura curenta a schemei de personal, care nu prevede un post dedicat pentru purtătorul de
cuvânt, aceasta funcţie asigurându-se prin delegare. Astfel, activitatea de emitere comunicate nu se
poate realiza într-o aliniere perfectă cu cerințele procedurale existente.Pentru toate cele 5
comunicate de presă selectate am observat că nu s-au respectat pașii prevăzuți în Procedura
Operațională privind redactarea comunicatelor de presă (PO- V1-02).

8.6.

Procesul de management al riscurilor la nivelul IJ

Pentru asigurarea conformității cu Standardul 11 din O.M.F.P. nr. 946/2005, în anul 2013, la nivelul IJ s-a
înființat un Comitet de implementare și monitorizare a Managementului riscurilor care funcționează
permanent cu atribuții și responsabilități în ceea ce privește gestionarea riscurilor identificate ca fiind
asociate activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri funcționale a instituției. Ordinul O.M.F.P. nr
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945/2005 a fost abrogat în anul 2015 și a intrat în vigoare, din 12 iunie 2015, Ordinul nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, standardul urmărit fiind Standardul nr.8
din noul ordin. Totodată, Ordinul Inspectorului Șefului al IJ nr. 101/2013 privind funcționarea Comitetului de
implementare și monitorizare a Managementului riscului cuprinde componenta comitetului de monitorizare
riscuri, ordin actualizat prin Ordinul nr.57/2015.Comitetul funcționează în baza ”Procedurii Operaționale
privind Managementul Riscului”.
În plus, prin Ordinul Inspectorului Șef nr. 84/2013 a fost constituită structura cu atribuții de monitorizare
coordonare și îndrumare metodologică a Sistemului de Control Managerial - Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCM, componență actualizată prin Ordinul InspectoruluiȘef nr.39/2015. Comisia funcționează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei
de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial la
nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobat prin Ordinul Inspectorului Șef nr.85/2013.
Pentru evaluarea gradului de adecvare și a eficacității procesului de gestionare a riscurilor la nivelul
Inspecției Judiciare, am evaluat următoarele aspecte prin prisma acțiunilor realizate pe parcursul anului
2015:






Registrul unic al riscurilor întocmit și actualizat la nivelul instituției;
Procesul de identificare, raportare, evaluare și monitorizare a riscurilor;
Existenta procedurilor/ normelor interne care să formalizeze procesul de gestiune a riscurilor;
Raportările semestriale și anuale care se realizează către Secretarul General al CSM cu privire la
stadiul implementării sistemului de control managerial, la solicitările primite de la CSM.
Raportări trimestriale referitoare la progresele înregistrate înaintate către Inspectorul-Șef

În urma evaluării procedurilor operaționale și pe baza aplicării metodologiei au fost identificate următoarele
observații:
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul IJ nu este actualizat cu noile
prevederi din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităților publice.
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial” la nivelul Inspecției Judiciare,
pentru anul 2015 nu cuprinde obiective pentru: Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară,
Standardul 16 - Auditul intern și Standardul 10 – Supravegherea.
 Procedura Operațională privind Managementul riscurilor nu este actualizată cu noile prevederi din
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.
 Registrul riscurilor nu cuprinde riscurile identificate pentru toate structurile din cadrul IJ. Riscurile
privind ariile de resurse umane, protecția muncii, achiziții, IT, inventariere, administrative (ex.
securitatea fizica, supracircuitarea, riscul de incendiu), riscurile la nivelul Compartimentului
documente și informații clasificate și riscurile privind activitățile Inspectorului-Șef și Inspectorului-Șef
adjunct.
 Nu se realizează un proces periodic de monitorizare a riscurilor.
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7. Utilizarea prezentului raport
Prezentul Raport este destinat folosirii de către managementul IJ, în vederea comunicării acestuia către
Consiliul National de Integritate și publicarea acestuia pe site-ul IJ. Ca atare, observațiile/constatările incluse
în prezentul raport nu trebuie să constituie o bază pentru nici un fel de altă acțiune.
Constatările noastre, așa cum sunt prezentate în prezentul Raport, sunt bazate pe documentația pusă la
dispoziția noastră de către IJ.
Nu putem exclude posibilitatea că am fi putut ajunge la constatări diferite, în cazul în care ni s-ar fi pus la
dispoziție informații și documente suplimentare. Ne-am bazat pe cuprinsul documentelor și informațiilor
furnizate nouă și am presupus că aceste informații și documente sunt corecte și complete.
În cazul în care există informații și/sau documente suplimentare care nu ne-au fost divulgate sau furnizate,
sau în cazul în care oricare dintre declarațiile sau explicațiile verbale sunt incorecte sau induc în eroare, este
posibil ca oricare dintre constatările, interpretările sau opiniile conținute în prezentul Raport să fie incomplete
sau să fi generat rezultate diferite, care ar necesita proceduri diferite și suplimentare aflate în afara ariei de
aplicabilitate a prezentei misiuni.
Procedurile de verificare efectuate de Deloitte au fost agreate între IJ și Deloitte. Deloitte nu dă nici o
asigurare cu privire la suficiența acestor proceduri de verificare efectuate pentru scopurile IJ.
În cazul în care am fi aplicat proceduri specificate suplimentar, este posibil ca alte aspecte să fi ajuns în
atenția noastră, aspecte pe care le-am fi raportat către IJ.
Prezentul Raport nu trebuie interpretat ca exprimând opinii în domeniul juridic, care se află în afara ariei
noastre de expertiză.
Deloitte nu are responsabilitatea de a actualiza prezentul Raport cu evenimente sau circumstanțe apărute
după data de 31.12.2015.
Prezentul Raport, sau conținutul acestuia, nu poate fi utilizat, reprodus sau distribuit, în întregime sau în
parte, nici unei alte părți sau pentru nici un alt scop decât cel pentru care a fost emis, fără a obține în
prealabil acordul scris al Deloitte, cu excepția celor menționate în primul paragraf. Mai mult, nu acceptăm
responsabilitatea faţă de nici un terț pentru nici un fel de încălcare a acestei obligații sau pentru nici o opinie
exprimată sau informații prezentate în prezentul Raport. Informațiile incluse în prezentul Raport sunt
furnizate pe baza prezumției că destinatarul nu îl va folosi ca bază exclusivă pentru nici o acțiune sau
decizie. Prezentul Raport se referă doar la elementele specificate mai sus și nu se extinde asupra niciunui alt
tip de informații financiare.
Unele dintre informațiile conținute în prezentul Raport ne-au fost furnizate din surse externe. Nu am fost în
măsură să testăm corectitudinea sau exhaustivitatea informațiilor obținute din aceste surse externe în toate
cazurile. Prin urmare, nu acceptăm nici o responsabilitate și nici nu garantăm corectitudinea sau
exhaustivitatea informațiilor furnizate de aceste surse.
Prezentul raport se referă numai la auditul managementului IJ în cursul anului 2015 realizat în conformitate
cu prevederile standardului ISRS 4400, așa cum a fost definit în caietul de sarcini. Prin urmare, prin
prezentul raport nu oferim o asigurare cu privire la calitatea managementului IJ.
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ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate
Activitate desfășurată

Persoana de contact din
cadrul IJ

Funcția actuală a persoanei
implicate / Departament

Interviu privind managementul IJ

Lucian NETEJORU

Inspector Șef

Interviu privind managementul IJ

Gheorghe STAN

Inspector Șef Adjunct

Interviu privind activitatea DEA

Viorica CIȘCĂ

Director Direcția Economică și
Administrativ

Interviu privind Compartimentul
de Achiziții Publice

Viorica COMAN

Consilier – responsabil achiziții

Interviu privind activitatea
CIPRMM

Alin Bogdan ALEXANDRU

Purtător de cuvânt

Interviu privind Compartimentul
Administrativ

George GĂMAN

Consilier – responsabil
administrativ

Interviu privind Serviciul de
Registratură și Secretariat

Cristina BĂRBULESCU

Consilier Juridic

Interviu privind activitatea DIJ

Mihail Dragoș MIHAIL

Director Direcție de Inspecție
pentru Judecători

Interviu privind activitatea DIJ

Cătălin BĂDOIU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Bogdana ORĂȘEANU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Ioana CONSTANTIN

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Paula Andrada
COȚOVANU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Diana BELDIANU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Teodora GIURCĂ

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Floarea GROSU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Oana POPESCU

Judecător – inspector judiciar

Pagina 30 din 38

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate (continuare)
Activitate desfășurată

Persoana de contact din
cadrul IJ

Funcția actuală a persoanei
implicate / Departament

Interviu privind activitatea DIJ

Carmen Teodora
SMARANDACHE

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Diana BELDIANU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIJ

Louysse RĂDUCU

Judecător – inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Laurențiu VINTILĂ

Director Direcția de Inspecție
judiciară pentru procurori

Interviu privind activitatea DIP

Mihaela FOCICĂ

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Sanda MATEȘ

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Gheorghe IANOȘ

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Alic SAICIUC

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Gheorghe FIȚ

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Nicoleta RHFIR

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Crenguța LIONTE

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Adriana PAMPU

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Cornel IOANA

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Gina MAGIRESCU

Procuror-inspector judiciar

Interviu privind activitatea DIP

Georgel ACIU

Procuror-inspector judiciar

Pagina 31 din 38

ANEXA 1 Lista persoanelor intervievate (continuare)
Activitate desfășurată

Persoana de contact din
cadrul IJ

Funcția actuală a persoanei
implicate / Departament

Interviu privind clarificarea unor
aspecte legate de procesul de
arhivare

Antoanela ȘERBAN

Arhivar, Direcția Sinteze,
Contencios și Registratură

Interviu privind clarificarea unor
aspecte legate de procesul de
arhivare

Andrei CEAUȘU

Arhivar, Direcția Sinteze,
Contencios și Registratură

Interviu privind clarificarea unor
aspecte legate de procesul de
arhivare și aspecte juridice

Diana STANCU

Locțiitor Director Direcția Sinteze,
Contencios și Registratură

Interviu privind clarificarea aspectelor
legate de gestionarea resurselor
umane

Monica BĂLAN

Consilier juridic, gradul asistent

Interviu privind clarificare unor
aspecte privind registrul riscului la
nivelul DSCR

Andreea STĂNILĂ

Consilier juridic, personal de
specialitate juridica asimilat
judecătorilor ai procurorilor

Interviu privind registrul riscului și
sistemul de control managerial la
nivelul instituției

Daniel GAFTOI

Consilier juridic

Interviu privind evaluarea
performanțelor inspectorilor judiciari

Tamara Manea

Procuror-inspector judiciar
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ANEXA 2 Lista procedurilor analizate
Procedura Operațională
Direcția Economică și Administrativ
Procedura operațională elaborarea proiectului de buget la nivelul inspecției judiciare
Procedura operațională angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Procedura operațională decontarea contravalorii chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere
pentru judecători, procurori , personalul asimilat acestora și personalul auxiliar de specialitate și
conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea
Procedura operațională decontarea cheltuielilor de transport pentru judecători, procurori și personalul
asimilat acestora, pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la instanțe și
parchete
Procedura operațională acordarea vizei de control financiar preventiv propriu
Procedura operațională responsabil privind evidenta contabila
Procedura operațională ținerea evidenței analitice a materialelor și obiectelor de inventar, precum și
verificarea gestionării acestora.
Procedura operațională administrarea și ținerea evidenței bunurilor din patrimoniu
Procedura operațională transporturi auto
Procedura operațională scoatere din funcțiune/ declasare, casare și valorificare a activelor fixe și a
bunurilor de natura obiectelor de inventar
Procedura operațională privind plățile efectuate prin casieria inspecției judiciare
Procedura operațională privind plata cu ora
Procedura operațională achiziții publice
Procedura operaționala privind întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor
publice
Procedura operaționala întocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice
Procedura operaționala privind achiziția directa
Procedura operaționala privind organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica
de produse, servicii și lucrări prin procedura de licitație deschisă
Procedura operaționala organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica de
produse, servicii și lucrări prin procedura de licitație restrânsa
Procedura operațională privind organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica
de produse, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv
Procedura operaționala organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica de
produse, servicii și lucrări prin procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunț de
participare
Procedura operaționala organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica de
produse, servicii și lucrări prin procedura de negocierea fără publicarea prealabila a unui anunț de
participare
Procedura operațională decontarea contravalorii chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere
pentru judecători, procurori, personal asimilat acestora și personalul auxiliar de specialitate și conex
din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea
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Procedura Operațională
Procedura operațională decontarea cheltuielilor de diurnă de detașare pentru judecători, procurori și
personalul asimilat acestora
Procedura operațională decontarea cheltuielilor de transport pentru judecători, procurori și personalul
asimilat acestora, pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la instanțe și
parchete
Procedura operațională privind arhivarea documentelor inspecției judiciare
Procedura operațională privind verificarea candidaturilor în cadrul organizării și desfășurării
concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari din aparatul propriu al inspecției judiciare
Procedura operațională privitoare la concursul sau examenul de ocupare a posturilor de personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Procedura operațională privind întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale
funcționarilor publici din cadrul inspecției judiciare
Procedura operațională privind stabilirea și plata drepturilor salariale ale personalului din aparatul
propriu al inspecției judiciare
Procedură operațională decontarea cheltuielilor de diurnă de detașare pentru judecători, procurori și
personalul asimilat acestora
Procedură operațională decontarea contravalorii chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere
pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora, pentru personalul auxiliar de specialitate și
personalul conex de la instanțe și parchete
Procedura operațională decontarea cheltuielilor de transport pentru judecători, procurori și personalul
asimilat acestora, pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la instanțe și
parchet
Procedura operațională privind evaluarea activității profesionale a inspectorilor judiciari
Procedura operațională privind evaluarea performanțelor anuale individuale ale funcționarilor publici
Procedura operațională privind modul de realizare a cercetării disciplinare prealabile, identificarea
abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru personalul contractual din cadrul
inspecției judiciare
Procedura operaționala organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica de
produse, servicii și lucrări prin procedura de cerere de oferte
Procedura operaționala organizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica de
produse, servicii și lucrări prin procedura de concurs de soluții
Procedura operaționala privind acordul-cadru
Procedura operaționala privind licitația electronica
Procedura operaționala privind sistemul de achiziții dinamic
Procedura operațională : circuitul documentelor financiar – contabile în cadrul inspecției judiciare
Procedura operaționala privind efectuarea inventarierii patrimoniului
Compartiment Informații Publice și Relații Mass-Media
Procedura operațională referitoare la întocmirea raportului privind accesul la informațiile de interes
public (P.O. - VI - 01)
Procedura operațională privind redactarea comunicatelor de presă (P.O. - VI -02)
Procedura operațională privind elaborarea mapelor de presă (P.O. - VI - 03)"
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea conferințelor de presă și a declarațiilor
de presă (P.O. - V1 - 04)
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Procedura Operațională
Procedura operațională privind soluționarea cererilor formulate în baza legii nr. 544/2001
(P.O. - Vi - 05)
Compartiment Direcția De Inspecție Judiciară Pentru Procurori
Procedura operațională privind elaborarea planului de activitate și efectuarea controalelor de către
direcția de inspecție pentru procurori (PO- III -01)
Procedura operațională privind efectuarea verificărilor pentru soluționarea sesizărilor cu privire la
independența și imparțialitatea procurorilor și a cererilor privind apărarea reputației profesionale și a
independenței acestora (PO – III- 02)
Procedura operațională privind verificările prealabile efectuate de DIP (PO –III- 03)
Procedura operațională privind verificarea candidaturilor în cadrul organizării și desfășurării
concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari din aparatul propriu al inspecției
judiciare (PO –III- 04)
Procedura operațională de efectuare a verificărilor privind conduita, deontologia și integritatea
candidaților la funcția de judecător la înalta curte de casație și justiție (PO –III- 05)
Procedura operațională privind cercetarea disciplinară efectuată de către direcția de inspecție pentru
procurori (PO – III -06)
Procedura operațională privind verificările referitoare la încălcarea normelor de conduită
reglementate de codul deontologic efectuate de către direcția de inspecție pentru procurori (PO – III 07)
Procedura operațională privind verificările referitoare la condiția bunei reputații pentru procurorii în
funcție efectuate de către direcția de inspecție pentru procurori (PO- III -08)
Procedura operațională privind repartizarea aleatorie în sistem ciclic a lucrărilor în cadrul inspecției
judiciare (PO-I-01)
Procedura operațională privind efectuarea controalelor de către directorii direcțiilor de specialitate
precum și măsuri de repartizare echilibrată (PO – I - 02)
Compartiment Direcția De Inspecție Judiciară Pentru Judecători
Procedura operațională privind verificările referitoare la încălcarea normelor de conduită
reglementate de codul deontologic efectuate de către direcția de inspecție judiciară pentru judecători
(PO – II – 07)
Procedura operațională privind verificările referitoare la condiția bunei reputații pentru judecătorii și
magistrații asistenți în funcție efectuate de către direcția de inspecție judiciară pentru judecători (PO
– II – 08)
Procedura operațională referitoare la modul de efectuare a deplasărilor de către inspectorii judiciari
din cadrul direcției de inspecție judiciară pentru judecători și direcției de inspecție judiciară pentru
procurori, în scopul derulării controalelor de specialitate (PO – I – 06)
Procedura operațională privind elaborarea planului de activitate și efectuarea controalelor de către
direcția de inspecție judiciară pentru judecători (PO – II – 01)
Procedura operațională privind efectuarea verificărilor pentru soluționarea sesizărilor cu privire la
independența și imparțialitatea judecătorilor și a magistraților asistenți și a cererilor privind apărarea
reputației profesionale și a independenței acestora, de către direcția de inspecție pentru judecători
(PO – II – 02)
Procedura operațională privind verificările prealabile efectuate de către direcția de inspecție judiciară
pentru judecători (PO – II – 03)
Procedura operațională privind verificarea candidaturilor în cadrul organizării și desfășurării
concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari din aparatul propriu al direcției de
inspecție judiciară pentru judecători (PO – II – 04)
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Procedura Operațională
Procedura operațională privind efectuarea de către direcția de inspecție judiciară pentru judecători a
verificărilor privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta
Curte De Casație și Justiție (PO – II – 05)
Procedura operațională privind cercetarea disciplinară efectuată de către Direcția de inspecție
judiciară pentru judecători (PO – II – 06)
Sistemul De Control Managerial și Registrul Riscului
Regulament privind organizarea și funcționarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial la Nivelul Autorității Naționale pentru
Cetățenie
Procedura operațională privind managementul riscurilor
Serviciului Sinteze și Contencios – Direcția Registratură, Sinteze și Contencios
Procedura operațională privind activitatea desfășurată de serviciul sinteze și contencios
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ANEXA 3 Lista abrevierilor uzitate
Nr.

Abrevieri

Descriere abreviere

1.

ALOP

Angajare – lichidare – ordonanțare - plată

2.

BAE

Birou Arhivă și Expediții

3.

BLC

Birou legislație și contencios

4.

BR

Birou Registratură

5.

BSD

Birou sinteze și documentare

6.

CAP

Compartiment Achiziții Publice

7.

CFPP

Control financiar preventiv propriu

8.

CIPRMM

Compartimentul informații publice și relații mass-media

9.

CSM

Consiliul Superior al Magistraturii

10.

DEA

Direcția Economică și Administrativ

11.

DIJ

Direcția de inspecție judiciară pentru judecători

12.

DIP

Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

13.

DSCR

Direcția Sinteze, Contencios și Registratură

14.

IJ

Inspecția Judiciară

15.

CIT

Compartimentul IT

16.

OMFP

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice

17.

PAAP

Programul anual de achiziții publice

18.

SRSA

Serviciul Registratură, Secretariat și Arhivă

19.

SSC

Serviciul Sinteze și Contencios
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Despre Deloitte

Numele Deloitte se refera la organizaţia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere
limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul căreia fiecare firmă membră este o
persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunţită a structurii legale a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited și a firmelor membre, vă rugăm să accesaţi www.deloitte.com/ro/despre.
"Deloitte" este brand-ul sub care zeci de mii de specialişti din firme independente din întreaga lume
colaborează pentru a oferi servicii clienţilor în următoarele domenii – audit, consultanţă, consultanţă
financiară, managementul riscului și taxe. Aceste firme sunt firmele membre Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie. Fiecare firmă membră oferă
servicii într-o anumită zonă geografică și este supusă legislaţiei și reglementarilor profesionale din
ţara/ţările respective. DTTL nu furnizează servicii clienţilor. DTTL și firmele membre sunt persoane juridice
separate și independente, prin urmare acestea nu au nicio obligaţie faţă de celelalte firme membre. DTTL
și firmele membre nu își asumă responsabilitatea faţă de actele sau omisiunile celorlalte firme membre.
Fiecare firmă membră DTTL este structurată în mod diferit conform legislaţiei naţionale, reglementărilor,
practicilor cotidiene și altor factori, și poate furniza servicii în zonele de activitate prin intermediul
sucursalelor, filialelor și/sau altor entităţi.
Deloitte Central Europe este o organizaţie regională de entităţi grupate sub denumirea Deloitte Central
Europe Holdings Limited, firmă membră a Deloitte Touche Tohmatsu Limited în Europa Centrală. Serviciile
sunt furnizate de către Deloitte Central Europe Holdings Limited, sucursalele și firmele afiliate, care sunt
persoane juridice separate și independente.
Sucursalele și firmele afiliate Deloitte Central Europe Holdings Limited sunt printre cele mai importante
firme de servicii profesionale din regiune și oferă servicii printr-o echipă de peste 3400 de angajaţi, în mai
mult de 30 de birouri din 17 ţări.
În cazul proiectelor regionale sau al proiectelor care utilizează resurse regionale, serviciile sunt furnizate de
către Deloitte Central Europe Limited, firmă afiliată Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte
Central Europe Limited este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din ţară care furnizează
servicii în următoarele domenii: audit, servicii fiscale, consultanţă, servicii de evaluare a riscului și
consultanţă financiară.
Deloitte furnizează servicii clienţilor din sectorul public și privat în următoarele domenii profesionale – audit,
taxe, consultanţă, consultanţă financiară – deservind numeroase industrii. Prin intermediul reţelei sale
globale de firme membre, care activează în peste 150 de ţări, Deloitte pune la dispoziţia clienţilor săi
resursele internaţionale precum și priceperea locală pentru a-i ajuta să exceleze indiferent de locul în care
aceştia își desfășoară activitatea. Obiectivul celor 170 000 de profesionişti din Deloitte este acela de a
deveni un standard de excelenţă.
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