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Data: 09 noiembrie 2016 

Ședința nr. 08 

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

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

 

Lilian Deliu - Ministerul Justiției 

5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 

autorizat şi supravegherea acestei activităţi (Trimestrul II-IV, 2012) 

Indicatori: Proiecte de acte normative elaborate şi aprobate 

5.1.3.p.2 - Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante 

etc.) (Trimestrul - I, 2013 - Trimestrul – IV, 2016) 

Indicatori: Materiale promoţionale elaborate şi difuzate 

 

2. 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. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Lilian Deliu: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V se declară deschisă. Stimați membri din 

prezentarea secretarului grupului de lucru al Pilonul V privind cvorumul pentru astăzi, am primit răspunsul că 

este, pe acest motiv vin cu propunerea de a purcede la examinarea și discutarea subiectelor puse în discuție. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Elena Poalelungi - Ministerul Justiției 

5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 

autorizat şi supravegherea acestei activităţi (Trimestrul II-IV, 2012) 

Indicatori: Proiecte de acte normative elaborate şi aprobate 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

5.1.3.p.2 - Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante 

etc.) (Trimestrul - I, 2013 - Trimestrul – IV, 2016) 

Indicatori: Materiale promoţionale elaborate şi difuzate 

A amîna pentru luna decembrie în scopul prezentării informației suplimentare. 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V 

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

”Rolul justiției în dezvoltarea economică” 
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Votat unanim realizată parțial 

 

Subiectul 2. Discuții generale. 

 

Igor Blanari: 

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

Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia tipizată cu 

privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 104 (et. II), 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 Președintele și Secretarul Grupului și 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

      _______________________                                                       ____________________ 

 

              Dumitru Visternicean                                                                  Igor Blanari           

                                                      

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul V 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

2 Adela Harunjen Camera de Comerț și Industrie 

3 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiției 

5 Guțu Zinaida Consiliul de Mediere 

6 Diana Rusu Ministerul Economiei 

7 Eugenia Chistruga Institutul Naţional al Justiţiei 

8 Sergiu Florea  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel Pîrvan IDIS Viitorul 

2 Cristina Cecan Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

3 Elena Varta Asociația Investitorilor Străini 

 


