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Data: 18 iunie  2015 

Ședința nr. 4 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator:  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Cuvânt de deschidere  

Erik SVANIDZE - Lider de echipă, Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul  justiției 

din Moldova; 

 

2. Evaluarea implementării Pilonului VI din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în 

baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact).  

Katerina VELICHKOVA -  Expert 

 

3. Discuții, comentarii și schimb de opinii 

Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul VI care 

urmează a fi supus evaluării de impact 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

 

Evaluarea implementării Pilonului V din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 

în baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact) 

 
 

Iurie LEVINTE: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V se declară deschisă. Ordinea de zi si 

agenda au fost aprobate fără modificări. Pe agenda este inclus subiectul cu privire la evaluarea 

implementării Pilonului V din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza 

rezultatelor și progreselor.  

Aceasta ședință a grupului de lucru are loc în formatul unui Atelier de lucru, organizat cu susținerea 

Proiectului Uniunii Europene Suport în coordonarea reformei în domeniul justiției în Republica 

Moldova. 

 

Erik SVANIDZE: 

Scopul acestui exercițiu in care ne-am angajat este evaluarea si monitorizarea planului de acțiuni, a 

documentelor de politici. Evaluarea presupune atingerea scopurilor urmărite, a efectelor scontate in 

SRSJ. Planul de acțiuni al SRSJ conține domenii specifice, de aceea rezultatul nu poate fi vizibil 

imediat.  

 

 
 

  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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Pentru multe acțiuni ale Strategiei, impactul nu poate fi vizibil acum. Consider ca este necesar acest 

exercițiu de evaluare intermediara care nu este o monitorizare, ci o evaluare a rezultatelor care nu va fi 

făcuta de grupul de lucru, dar de către expertul angajat. Grupul de lucru trebuie sa contribuie in ceea ce 

privește cadrul in care va avea loc evaluarea practica, termenii de referința pentru evaluare. 

Fiecare pilon al SRSJ urmează sa selecteze direcții sau domenii de intervenție unde ne putem aștepta la 

unele rezultate implementate. 

Din Pilonul V trebuie sa selectam direcția care consideram ca este necesar de supus evaluării, 

indicatorii de impact, metodele cele mai adecvate pentru evaluarea indicatorilor de rezultat. Ulterior 

rezultatele evaluării vor fi raportate grupului de lucru al Pilonului V al SRSJ. 

În acest sens, expertul internațional Katerina Velichkova, a elaborat o propunere pentru conceptul 

eventualei Evaluări.  

 

Katerina VELICHKOVA:  

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. 

 

Indicatori de rezultat/impact: 

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de introducerea cadrului 

normativ privind mutarea sediului colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău la adresa sediului fostei 

Curţi de Apel Economice, redistribuirea funcțiilor judecătorilor în rândul reprezentanților profesiilor 

sectorului justiției și în rândul cetățenilor;  

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de introducerea 

modificărilor legale și normative cu privire la activitatea instituției de mediere în domenii specifice 

(litigii de familie, civile și comerciale, angajare în câmpul uncii, revizuirea administrativă și protecția 

consumătorului), precum și recomandările metodologice și principiile de îndrumare pentru 

implementarea mecanismelor alternative de soluționare a disputelor în rândul profesiilor sectorului 

justiției și în rândul oamenilor de afaceri; 

• Nivelul de profesionalism a reprezentanților sistemului judiciar (majorarea în cazul datelor de 

referință); 

 

Metode: 

- Cercetarea documentară a datelor administrative ale sistemelor informaționale ale instituțiilor 

judiciare și de mediere;  

- Cercetarea documentară a datelor administrative din sistemele de monitorizare ale implementării 

SRSJ și PA; 

- Cercetarea documentară și analiza legislației, documentelor metodologice și principiilor de îndrumare 

pentru implementarea mecanismelor alternative de soluționare a disputelor, regulilor și procedurilor 

interne și a altor documente, inclusiv rapoarte ale părților terțe. 

 

5.1 Direcţia strategică: Consolidarea sistemului de soluţionare alternativă a disputelor  

Domeniul specific de intervenţie 5.1.1. Preluarea examinării cauzelor economice de către instanţele de 

drept comun, inclusiv prin asigurarea specializării judecătorilor pe aceste categorii de cauze / Termen-

limită: Anul 2012/ Statutul nivelului de implementare: Parțial implementat. 

 

Denumirea acțiunii: 

1. Efectuarea studiului datelor statistice privind:  

a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza sediului (domiciliului) 

părţilor; b) numărul agenţilor economici înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi 

implicaţi în cauzele economice  / Termen-limită: 2/ 2012 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

3 

Statutul nivelului de implementare: N/A 

2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească în vederea redistribuirii posturilor de judecători către curţile de apel şi judecătorii  / 

Termen-limită: 2/ 2012/ Statutul nivelului de implementare: Implementat 

3. Elaborarea cadrului normativ privind mutarea sediului colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău la 

adresa sediului fostei Curţi de Apel Economice / Termen-limită: 2/ 2012/  

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

4. Elaborarea planului de instruire în domeniul examinării cauzelor economice (comerciale) / Termen-

limită: 1/ 2012 

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

5. Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor în domeniul examinării cauzelor economice 

(comerciale) / Termen-limită: 4/ 2012 

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

 

Rezultat/impact 

• Cadrul normativ privind organizarea judecătorească, mutarea sediului colegiului civil al Curţii de 

Apel Chişinău la adresa sediului fostei Curţi de Apel Economice, redistribuirea posturilor de judecători 

elaborate în conformitate cu concluziile studiului privind necesitatea specializării 

judecătorilor/instanțelor în cazurile economice;   

• Consolidarea capacității judecătorilor prin organizarea cursurilor de instruire în domeniul examinării 

cauzelor economice (comerciale);  

• Perfecționarea profesionalismului și specializării sistemului judiciar. 

 

Domeniul specific de intervenţie 5.1.2. - Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea 

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea 

instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor / Termen-

limită: Anul 2016 / Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare. 

 

Indicatori de rezultat: 

1. Competenţele instanţelor judecătoreşti economice preluate de către instanţele de drept comun;  

2. Planul de învățământ pentru specializarea în domeniul examinării cauzelor economice (comerciale), 

elaborat;  

3. Judecătorii instanţelor de drept comun instruiţi. 

 

Indicatori de măsurare a rezultatului și a impactului: 

• Nivelul de conformare al cadrului legal și normativ adoptat cu rezultatele studiului de evaluare a 

necesităților și bunele practici în domeniu;  

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de introducerea 

modificărilor legale și organizaționale în rândul reprezentanților profesiilor juridice și a cetățenilor. 

 

Denumirea acțiunii 

1. Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, 

civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) şi 

oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei arbitrajului / Termen-limită: 

4/ 2012 / Statutul nivelului de implementare: Parțial implementat 

2. Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei medierii în 

domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind 

protecţia consumatorului) / Termen-limită: 4/ 2013 

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

3. Formarea formatorilor în domeniul medierii şi arbitrajului  

/ Termen-limită: 4/ 2013/ Statutul nivelului de implementare: Implementat 

4. Elaborarea planului de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, 

mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în 
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instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor și a petiţiilor cetăţenilor / Termen-limită: 1/ 2014/ 

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

 

5. Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, 

mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în 

instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor / Termen-limită: 1/ 2016 

Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

6. Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor 

alternative de soluţionare a disputelor / Termen-limită: 4/ 2014 

Statutul nivelului de implementare: Implementat 

 

Rezultat/impact 

• Cadrul normativ privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile 

şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) creat, precum 

și recomandările metodologice și principiile de îndrumare de aplicare a mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor; 

• Consolidarea capacităților judecătorilor, avocaților, mediatorilor, arbitrilor și reprezentanților 

instituției în instanță în domeniul medierii (arbitrajului);  

• Ridicarea profesionalismului reprezentanților profesiilor sistemului judiciar. 

 

Indicatori de rezultat: 

1. Principiile directoare de utilizare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, elaborate;  

2. Studiu elaborat şi recomandări formulate referitoare la dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj;  

3. Proiectul de modificare a cadrului normativ referitor la instituţiile de mediere şi arbitraj, elaborat şi 

adoptat;  

4. Planul de învățământ pentru instruirea judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor şi arbitrilor, elaborat şi 

implementat. 

 

Indicatori de măsurare a rezultatului și a impactului 

• Nivelul de conformare al cadrului legal și instituțional adoptat cu rezultatele studiilor efectuate și 

bunele practici în domeniu;   

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de introducerea 

modificărilor legislative și organizaționale în rândul reprezentanților profesiilor sectorului justiției și 

oamenilor de afaceri. 

 

5.1.3. Promovarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în mediul de 

afaceri, în comunitatea juridică, în mediul academic şi în sistemul judecătoresc; derularea unor 

campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind aceste mecanisme / Termen-limită: Anul 

2016 / Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

 

Denumirea acțiunii 

1. Campanii de informare a publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării 

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei şi pe 

Internet. Termen-limită: 4 / 2016 /Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

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

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

pliante etc.)  /  Termen-limită: 4 / 2016 / Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare 

 

Rezultat/impact 

• Campaniile de informare a publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei desfășurate prin intermediul 

mass-mediei şi pe Internet au rezultat în sensibilizarea populației despre beneficiile utilizării 

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor și susținerea din partea publicului a introducerii 

modificărilor legale. 

Indicatori de rezultat 
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1. Campanii de informare a publicului privind beneficiile mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor, desfăşurate  

2. Campanii de informare a actorilor din sectorul justiției, desfășurate  

3. Materialele promoţionale referitoare la mecanismele alternative de soluţionare a disputelor, elaborate 

şi distribuite  

4. Evenimente publice de mediatizare desfăşurate  

 

Indicatori de măsurare a rezultatului și a impactului 

• Gradul de susținere (procentul respondenților care au răspuns afirmativ) față de introducerea 

modificărilor legale și organizaționale în rândul reprezentanților profesiilor sectorului justiției și 

oamenilor de afaceri. 

 

 

Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul V 

care urmează a fi supus evaluării de impact   

   

 

Grupul de lucru a făcut cunoștință cu Raportul tehnic și, în particular, cu capitolul relevant Pilonului V 

din Tabelul 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.  

 

Discuțiile din cadrul Atelierului de lucru au fost axate pe conținutul Tabelului, si anume grupul de lucru 

a decis care direcţie strategică sau domeniu specific de intervenţie din Pilonul V urmează a fi supus 

evaluării de impact, au completat si au ajustat indicatorii de rezultat/impact indicați în Tabel, de 

asemenea, au completat si au ajustat metodele de evaluare a indicatorilor respectivi. 

 

În rezultatul atelierului de lucru, dar și în urma discuțiilor membrilor Grupului de coordonare și 

monitorizare a Pionului V 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 ulterior Grupului de 

lucru al Pilonului V al SRSJ. 

 

Iurie LEVINTE: 

Ședința se declara închisă. 

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru luna iulie 2015. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului V din 18.06.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis care direcţie strategică sau domeniu specific de intervenţie din Pilonul V 

urmează a fi supus evaluării de impact; 

- Grupul de lucru a stabilit următoarea şedinţă pentru luna iulie  2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna iulie 2015. 

- Locul desfășurării: Sala de conferinţe (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.  
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 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

 

VII. Semnături  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

        _________________________                                                            ____________________ 

 

             Dinu ARMASU      Angela MAZÎLU           

                                                                                                    

 

[ 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 Natalia ZUZA Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

3 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

4 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

5 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

6 Elena POALELUNGI Ministerul Justiției 

7  Zinaida GUTU Consiliul de Mediere 

8 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

2  Daniela SORAHMETOV Ministerul Justiției 

3 Artur RADUCANU Ambasada României in Republica Moldova 

4 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

5 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

6 Tatiana MORARU Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

2 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

3 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 
 

 

 


