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ACORD DE COLABORARE

intre Centrul de Analiziqi Prevenire a Corup{iei
$l

Consiliul Superior al Magistraturii

Preambul

Centrul de Analizd qi Prevenire a Corupfiei (numit ln continuare CAPQ qi
Consiliul Superior al Magistraturii (numit tn continuare CStrI),

Urmdrind sd intdreascd qi s[ imbundtdleasci relatiile institulionale,

Subliniind rolul important al P54i1or pentru o cit mai corectd informare a
publicului cu privire la sistemul judiciar din Republica Moldova, noile proceduri
de seleclie pi evaluare aperformanlelor judecdtorilor;

Recunoscind necesitatea credrii unor relalii bilaterale pe termen lung,
precum qi a unui cadru adecvat pentru stabilirea unor modalitdli qi mijloace pentru
schimbul de experienfd gi idei dintre cele doud P64i,

Convingi cd monitorizarea activitdtrilor, analiza opiniei publice gi
promovarea valorilor etice constituie mijloace eficace de prevenire a corupfiei,

Accentuind cb succesul unei strategii de reformare ajustiliei trece printr-un
angajament al autoritililor publice qi al societdlii civile pentru a uni eforturile 1or,
a impdrfi experien{a qi a acliona in ansamblu,

finind cont de prevederile articolului 8r din Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii, care prevede cd activitatea Consiliului Superior al
Magistraturii este transparent6 qi se realizeazdprin asigurarea accesului societdlii qi
al mass-media la informaliile privind activitatea Consiliului;

Au convenit asupra celor ce urmeaz6:

Articolul I

(1) CSM acordd CAPC calitatea de monitor gi consultant.
(2) CAPC va rnonitoriza punerea in aplicare a noilor proceduri de seleclie

qi evaluare a performan{elor judecdtorilor prin asistarea la gedinlele Colegiului de
seclie qi carierd a judecdtorilor gi a Colegiului de evaluare a performanlelor
judecdtorilor. Rapoartele de monitorizare a gedinlelor colegiilor vor fr prezentate
CSM qi vor fi f6cute publice in cadrul unor qedinle comune.



(3) CSM poate solicita CAPC elaborarea unor studii asupra fenomenului
corup{iei in cadrul sistemului judecdtoresc, in baza activitefii desf5gurate gi a
cunoqtinlelor practice acumulate de CAPC.

Articolul 2

(1) Pe4ile pot orgariza de comun acord conferinfe, seminarii, cursuri de
instruire pe tematici aferente noilor proceduri de selec{ie qi evaluare a
performanlelor judecdtorilor, fenomenului coruptiei qi transparenlei activitdtii
sistemului j udecdtoresc.

(2) PFL$ile vor avea schimburi de informalii, puncte de vedere qi bune
practici in cazul participdrii la reuniuni qi alte manifestdri internalionale cu caracter
juridic.

Articolul 3

(1) CAPC va furniza orice informalii care prezintd interes pentru CSM,
oblinute in rezultatul desfbqurdrii activitdlii sale statutare.

(2) CAPC igi rezervd dreptul de a pdstra confidenlialitatea surselor de
informali i pr evdntte la alineatul ( 1 ) al prezentului articol.

Articolul 4

Pdrfile vor dezvolta cooperarea prin oblinerea unor granturi comune de la
finantatorii strdini.

Articolul 5

(1) P64ile pot extinde volumul colabordrii prevdzute in prezentul Acord
pentru a include qi alte activitdli, ce nu contravin legislaliei in vigoare qi scopurilor
statutare ale CAPC.

(2) Prezentul Acord poate fi modificat doar cu consimlSmintul ambelor
P64i.

Articolul 6

Prezentul Acord se incheie pentru un termen de cinci ani gi se va prelungi
in mod automat pentru urmdtorul termen de cinci ani, pind cind una din Pd(i va
comunica in scris celeilalte Pe{i, despre intenlia sa de a-l denunfa.



Articolul 7

prezentul Acord este intocmit in limba de stat a Republicii Moldova, la

dO z'u2/e- 2014, in doui exemplare, cite unul pentru fiecare dintre Pe4i.


