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Data: 11 Martie  
Ședința nr. : 01.2013  
Locul desfășurării: Ministerul Justiției  
Moderator: Dl. Nichifor COROCHII  
Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

15:00 – 15:20 Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012.   
 
Intervenție : Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru.  

 

15:20-15:45 Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru 
Pilonul I. Aprobarea Raportului.   

 

15:45 – 16:00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 
precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

 

I. Informații administrative 
a. La ședință au participat 8 membri cu drept de vot din totalul de 14 persoane.  
b. Agenda a fost votată de membrii Grupului de lucru fără modificări sau amendamente.  
 
II. Deliberări conform Agendei  
 
Subiectul 1. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012.  
 
Daniela Vidaicu.  Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului 
justiţiei pentru anii 2011–2016 (în continuare Strategia) conține dispoziții cu privire la asigurarea accesibilității și 
independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a eficienței sistemului judecătoresc precum și la ridicarea 
profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției. Conform Planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 123 de acțiuni. În baza acestui document, s-a 
elaborat Planul de activitate pentru implementarea Pilonului I  al Strategiei în anul 2012, care a fost aprobat în ședința 
Grupului de lucru din data de 28 septembrie 2012.  În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, în anul 2012 
urmau a fi implementate și monitorizate 73 de acțiuni. Analiza modului de realizare a acestor acțiuni este prezentată mai jos 
în tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare 
a implementării Strategiei. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la: termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, 

măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și 
provocări privind procesul de realizare al acțiunilor, acte probante. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la 
implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; 
acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.  
 
Dintre cele 73 de acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în 2012, la sfârșitul anului de raportare – 51 acțiuni au termen de 
scadență, 21 se referă la un termen mai mare de realizare sau, după caz, comportă un caracter continuu. Dintre acțiunile 
scadente la data de 31 decembrie 2012 – 27 sunt realizate, 20 sunt realizate parțial iar 4 sunt nerealizate. Dintre 
cele 21 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului individual al acțiunii, 7 acțiuni le putem aprecia ca 
realizate (în conformitate cu planul instituției pentru perioada raportată), 9 ca realizate parțial pentru perioada de raportare 
iar 5 ca nerealizate (conform tabelului indicativ de mai jos). O acțiune a fost apreciată ca căzută în desuetudine.  
 
Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru implementarea 
acțiunilor prin intermediul Rapoartelor de activitate anuale care au fost recepționate de către Secretariat până la 25 
ianuarie, 2012. Totodată, au fost luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii 

Grupului sectorial pentru Pilonul I pe parcursul celor 8 ședințe întreprinse în primul an de monitorizare a implementării 
Strategiei și Planului de acțiuni.  
 
Subiectul 2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru 
Pilonul I.  
Act. 1.1.1 punct. - va fi considerată acțiune realizată parțial întrucât există un draft al studiului respectiv.  
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Act. 1.1.2. punct. 1 – din partea Ministerului Justiției al României va fi efectuat un studiu al cadrului normativ român și 
expediat colegilor din RM. 
Act. 1.1.5. punct. 2 – este o acțiune căzută în desuetudine. 

Act. 1.1.5. punct. 3 – este o acțiune parțial realizată  pentru perioada de raportare.  
Act. 1.1.5. punct. 4 – este o acțiune realizată. Curricula este în variantă de proiect disponibilă pe pagina web a INJ.  
Act. 1.1.9. punct. 2 – acțiune realizată de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova.  
Act. 1.1.11. punct. 4 – acțiune nerealizată.  
Act. 1.1.12. punct. 1 – această acțiune trebuie să fie verificată împreună cu Departamentul Administrare Judecătorească 
pentru că Departamentul efectuează studii și calcule periodic.  
Act. 1.1.12. punct. 2 -  informația trebuie să fie verificată dacă nu este prevăzută de Raportul lansat de ROLISP 
Act. 1.2.1. punct. 2 -  elementele de transparență trebuie să fie reflectate în toate Regulamentele CSM.  
Act. 1.2.2. punct. 1 -  acțiune realizată. Departamentul Administrare Judecătorească efectuează astfel de monitorizări 
periodic. Totodată, informația relevantă se găsește și în Raportul lansat de ROLISP.  
Act. 1.2.2. punct. 4 -  ROLISP urmează a angaja un specialist pentru implicarea în realizarea acestei acțiuni. Urmează să se 
elaboreze și caietul de sarcini necesar.  
Act. 1.2.3. punct. 5 – acțiune realizată  
Act. 1.2.4. punct. 3 – această acțiun urmează a fi realizată după ce toate instanțele vor avea pagini pe același server.  
Act. 1.2.5. punct. 2 – acțiune parțial realizată pentru perioada de raportare. A fost inclus în Planul general de monitorizare a 

implementării actelor normative.  
Act. 1.3.3. punct. 1  - IRP va expedia secretariatului studiu cu privire la specializarea judecătorilor pentru minori în realizat 
în 2012.  
Act. 1.3.6. punct. 1 – acțiune realizată. Secretariatul urmează a verifica rezultatele prezentate de către Magenda Consulting.  
Act. 1.3.7. punct. 2 – acțiune realizată. Regulamentul este aprobat.  
Act. 1 3.8. punct. 2 – proiectul este expediat spre coordonare la data de 30.11. 2012 termenul de realizare fiind martie 
2013.  
Act. 1.3.10. punct. 2 – acțiune realizată pentru perioada de raportare.  
 
Decizie/Concluzie: Raportul a fost votat cu votul unanim. Urmează ca secretariatul să introducă modificările discutate  
 
Subiectul 3. Discuții generale.  
 
Anastasia Pascari. Institutul Național al Justiției are o mare problemă la acest moment cu privire la modul de realizare al 

Strategiei. Legea cu privire la INJ trebuie să fie modificată conform Planului de Acțiuni, pentru a putea merge mai departe 
cu modificarea cadrului secundar. Aceste modificări ne vor permite să asigurăm o absorbție eficientă a fondurilor alocate 
pentru instruirea tuturor categoriilor de profesii juridice și conexe conform Strategiei. La moment este imposibil să 
organizăm acțiuni pentru că nu este clar cum să alocăm fondurile fără a fi sancționați de Curtea de Conturi, întrucât cadrul 
normativ actual prevede plați pentru diferite servicii ce țin de instruire nereale.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
- Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual 2012 pentru Pilonul I.  

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
- Data : 15 martie,ora 10:00 
- Locul desfășurării, Ministerul Justiției  

 

 

V. Anexe  
- Raportul de Monitorizare Sectorial Anual 2012 pentru Pilonul I. 
 

 

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut 
public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

 

VII. Semnături  
 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
 

                            ____________________                                                        ____________________ 
 

                                Nichifor COROCHII                                                                   Daniela VIDAICU  
                                                      

 
[ SFÂRȘIT ] 
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                                                                     Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul X 
 

Nr. 
 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
 

A. Membrii cu drept de vot  

 Lilia Ioniță  Ministerul Justiției  

 Tatiana Ceaglic  Departamentul de administrare judecătorească  

 Nichifor Corochii  Consiliul Superior al Magistraturii  

 Anastasia Pascari  Institutul Național al Justiției  

 Vera Macinskaia  Curtea Supremă de Justiție 

 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale  

 Daniela Groza  IRP  

 Ana Arseni  Ministerul Afacerilor Interne  

B. Membrii observatori  

 -  

C. Membrii invitați  

 Olesea Stamete  Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER  

   

D. Secretariat  

 Daniela Vidaicu  Secretariat  

   

E. Membrii cu drept de vot 
absenți de la ședință 

 

 Viorel Malanciuc  Uniunea Avocaților  

 Valentin Covali  Consiliul Superior al Procurorilor  

 Domnica Manole  Curtea de Apel Chișinău  

 Alexandru Gheorghieș  Judecătoria Glodeni  

 Nadejda Hriptievshi  Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

 Daniela Nemerenco  Centrul de Guvernare Electronică  

 


