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Data: 23 decembrie 2014 

Şedinţa nr. : 9/14 

Locul desfăşurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor Zaharia 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Rundă de discuții cu privire la Planul de activitate pentru Pilonul III, anul 2015,(anexă).  

  

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul I. Rundă de discuții cu privire la Planul de activitate pentru Pilonul III, anul 2015. 

 

Victor Zaharia: 

Se declară deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III. Agenda votată unanim. 

 

Igor Blanari: 

Stimați membri ai grupului de lucru pentru coordonarea Pilonului III, scopul acestei ședințe este de a discuta 

Planul de activitate al grupului de lucru pentru anul 2014. Urmează să discutăm acţiunile şi subacţiunile 

planificate a instituţiilor implementatoare. Ulterior, în baza analizei, planul urmează a fi aprobat.  

Astfel, în urma informației primite de la membrii grupului de lucru avem următoarele date: sunt planificate 12 

ședințe lunare, în luna mai – avem identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă pentru 2015, în perioada 

iunie – iulie vom elaborara rapoartele de activitate intermediare de către instituţiile cheie responsabile pentru 

implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni, în luna august – aprobarea raportului intermediar de activitate al 

Grupului de lucru și în una decembrie – elaborarea raportului anual al Grupului de lucru 

Am informat membrii Grupului de lucru despre perioada de colectare a datelor privind întocmirea Planului de 

activitate pentru anul 2015 și am solicitat membrilor  Grupului de lucru de a-și planifica activitatea și a 

transmite datele către secretariat pentru a pregăti Proiectul Planului de activitate pentru 2015 spre aprobare, 

astfel la această etapă informația o avem compilată cu datele transmise de către insituții, doar că, urmează a fi 

revăzute, și acele 7 acțiuni care nu sunt încă planificate să obținem de la instituții informația necesară, nu doar 

de la instituția coordonatoare, dar și de la instituțiile care fac parte din grupul de lucru  

 
Victor Zaharia: 

Avînd în vedere practica celorlalte ședințe, cred mai oportun ar fi să vedem care insituții au oferit informație și 

care sunt în curs de transmitere, ca ulterior să convenim asupra fiecărui punct din planul de activitate, fie că unii 

membri să vină cu completări sau sugestii pe anumite secțiuni din plan. 

Din cele discutate cu alți membri urmează să convenim asupra următoarelor aspecte: 

1.Instituțiile care n-au prezentat informația în timp, fie că este prezentată incomplet, să vină cu completări. 

2.Acțiunile unde sunt mai mulți coexecutori să discute și să stabilească aspectele care țin nemijlocit de instituție 

și să ofere datele exacte către secretariat. 

3.Dacă anumite acțiuni au careva deficiențe, atunci instituția în cauză să intervină și să optimizeze activitatea. 

4.Executarea acțiunilor în termenii stabiliți, iar cele restante să se realizeze cît mai curînd, astfel să intervină cu 

o planificare sigură și realizabilă. 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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Valentin Cocîrlă: 

Cît privește situația Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, atunci pot menționa faptul că, nefiind 

aprobat la  moment bugetul nu pot să mă expun pe anumite acțiuni, dar în general, noi suntem pe planul doi, 

adică suntem în calitate de coexecutori practic la toate acțiunile, astfel nu văd la moment careva aspecte 

negative. 

 

Victor Zaharia: 

Este nevoie de mai multă susținere din partea donatorilor și societății civile, să de-a dovadă de implicare în 

realizarea acțiunilor și participare la ședințe, experiența cărora nu este valorificată pe deplin.  

 
III. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

Igor Blanari: 

A informat membrii Grupului de lucru despre perioada de colectare a datelor privind întocmirea Planului de 

activitate pentru anul 2015 și a solicitat membrilor Grupului de lucru de a-și planifica activitatea și a transmite 

datele către secretariat pentru pregăti Planul de activitate pentru 2015 spre aprobare.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 ianuarie 2014, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala Mare de Conferințe (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului şi 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Victor Zaharia                                                        Igor Blanari           

                                                      

 
[ SFÂRŞIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul III 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Igor Sîma Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Victor Zaharia Președinte CNAJGS 

3 Mariana Pitic Institutul Național al Justiției 

4 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

5 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 
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6 Valentin Cocîrlă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

8 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

B. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Expert Local, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

4 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

5 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

 

 

 

 

 


