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Data: 21 mai 2015 

Şedinţa nr. : 05/15 

Locul desfăşurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Andrei Batrînac 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

 I. Erik Svanidze, Lider de echipă,Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul  justiției din 

Moldova. 

 

II. Evaluarea implementării Pilonului III din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza 

rezultatelor și progreselor (evaluare de impact), Katerina Velichkova, expert. 

 

III. Discuții, comentarii și schimb de opinii. 

 

IV. Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul III care 

urmează a fi supus evaluării de impact. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Igor Blanari:  

Stimați membri ai Grupului de lucru, din păcate nu avem nici președinte, nici vicepreședinte din motive 

obiective. În acest sens, propun să discutați  alegerea unui președinte pentru această ședință. 

S – a propus în calitate de președinte dl.Andrei Batrînac. S – a pus la vot. Votat unanim. 

 

Andrei Batrînac:  

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III și, în condiția lipsei unor 

propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul 

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia.  

 

Subiectul I. Erik Svanidze, Lider de echipă,Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul  justiției 

din Moldova 

 

Erik Svanidze: 

Atelierul de azi este dedicat subiectului privind Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact). 

Amintim că, în perioada februarie-martie 2015, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea reformei în 

domeniul justiției în Republica Moldova a susținut inițiativa privind demararea procesului de evaluare a 

implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și progreselor 

(evaluare de impact). 

În acest sens, expertul internațional Katerina Velichkova (Bulgaria), angajată de Proiect, a elaborat o propunere 

pentru conceptul eventualei Evaluări. Propunerea de concept este reflectată în Partea Narativă a Raportului 

tehnic al expertului - ”Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în 

baza rezultatelor și progreselor. Conceptul și metodologia unei evaluări generale”. Partea Narativă este 

suplimentată cu o serie de Definiții ale noțiunilor relevante procesului de evaluare utilizate în Raport și de un 

Tabel cu rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de metode pentru 

colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție. 
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Prin urmare, Vă invităm să luați cunoștință cu Raportul tehnic și, în particular, cu capitolul relevant Pilonului 

Dvs. din Tabelul cu rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de 

metode (procedee) pentru colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție. 

Discuțiile din cadrul Atelierului de lucru vor fi axate pe conținutul Tabelului menționat, sub următoarele 

aspecte: 

1. Grupul de lucru urmează să decidă care Direcţie strategică / Domeniu specific de intervenţie din Pilonul 

respectiv urmează a fi supus evaluării de impact (1 sau maxim 2 Direcţii strategice / Domenii specifice de 

intervenţie per Pilon). 

2. Completarea sau, după caz, ajustarea indicatorilor de rezultat/impact indicați în Tabel. 

3. Completarea sau, după caz, ajustarea metodelor de evaluare a indicatorilor respectivi 

 

II. Evaluarea implementării Pilonului II din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza 

rezultatelor și progreselor (evaluare de impact), Katerina Velichkova, expert. 

 

Katerina Velichkova : 

În materialele pe care le aveți în față, găsiți vă rog direcțiile și domeniile care se propun a fi 

evaluate/monitorizate, și asupra căror urmează să dicutăm și să stabilim acei indicatori, dar și metodele care se 

vor propune pentru evaluare, cît și impactul acestora. 

3.1 Direcția strategică: Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Domeniul specific de intervenţie 3.1.1 Consolidarea capacităţii de organizare şi administrare a sistemului 

asistenţei juridice garantate de stat / Termenul de implementare: anul 2014 / Statutul de implementare: 

Implementat 

 

Domeniul specific de intervenţie 3.1.2: Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică 

garantată de stat (cauze penale şi nepenale) / Termenul de implementare: Anul 2014 /Statutul de 

implementare: Implementat 

 

Direcția strategică 3.2: Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, 

administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret) 

 

Domeniul specific de intervenţie 3.2.1: Încurajarea dezvoltării capacităţilor reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei la nivel de uniuni profesionale, cu un accent special pe capacităţile de management 

/Termenul de implementare: Anul 2014 / Statutul de implementare: Implementat 

 

Direcția strategică 3.3: Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Domeniul specific de intervenţie 3.3.2: Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem de executori 

judecătoreşti privaţi / Termenul de implementare: Anul 2012 / Statutul de implementare: Implementat 

 

Domeniul specific de intervenţie 3.3.4: Asigurarea respectării termenelor rezonabile de executare a hotărârilor 

judecătoreşti /Termenul de implementare: Anul 2016 / Statutul de implementare: În curs de implementare 

 

Domeniul specific de intervenţie 3.3.5: Îmbunătăţirea mecanismului de recunoaştere şi executare a hotărârilor 

emise de instanţele judecătoreşti străine /Termenul de implementare: Anul 2014 /Statutul de implementare: 

Implementat 

 

III. Discuții, comentarii și schimb de opinii. 

 

Iurie Levinte: 

Cît privește acțiunile Domeniul specific de intervenţie 3.1.2: Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor 

de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale şi nepenale), ar putea fi inclus tot domeniul, avînd în vedere 

faptul că toate acțiunile sunt realizate. 

 

IV. Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul II care urmează 

a fi supus evaluării de impact. 
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În rezultatul atelierului, ședinței, dar și în urma discuțiilor purtate de către membrii Grupului de coordonare și 

monitorizare Pionul III al SRSJ 2011 – 2016, au fost evidențiate, supuse aprobării și evaluării domeniile 

indicate mai sus, care vor fi comasate într-un act separat și prezentat Grupului de lucru. 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 iulie 2015, ora 14:00 

- Locul desfăşurării: Sala 104 (et. 1), 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  

 

       Președinte al Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                              Andrei Batrînac                                                                           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 Victoria Virschi Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

6 Valentin Cocîrlă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Cutian Aliona Liga Națională a 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 

2 Cristian Natalia DAMEP 

3 Zagaiciuc Angela DAMEP 
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D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Uniunea Notarilor din Moldova 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova NOTA 

5 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

6 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

 
 

  


