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

1 

       

 

Data: 10 februarie  2015 

Ședința nr. 1 

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

Moderator: Vladislav CIRLAN 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2014, Pilonul V 

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 7 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

 

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2014, Pilonul V 

 

 

Vladislav CIRLAN: 

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

Ordinea de zi si agenda au fost aprobate fără modificări. 

 

Angela MAZÎLU: 

Pilonul V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la aspectele ce țin de consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor, 

îmbunătățirea procedurii insolvabilității și modernizarea sistemului de evidență și acces la informația 

privind agenții economici. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în Pilonul V 

sunt prevăzute pentru realizare în total 28 de acțiuni.  

 

Pînă în trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 24 acțiuni, dar și este prevăzută 

perioada de începere a implementării a altor 4 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen 

mai mare de realizare. Pentru aceste 28 de acțiuni, este prezentat tabelul cu informații privind gradul de 

realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

 

Au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, 

dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele 

probatoare care demonstrează realizarea acțiunii.  

 

 
 

  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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Așadar, 4 acțiuni cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu 

caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost 

planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului de realizare ar fi putut fi 

demarate astfel de acțiuni.  

Din aceste acțiuni,  4 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare. 

Din cele 24  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2014 – 17 sunt realízate, 3 realízate parțial, 3 

nerealizate, 1 acțiune desuetă. 

 

Acțiunile cu întîrzieri / dificultăți de realizare / desuete / sunt următoarele: 

Acțiuni desuete: 

1) 5.1.1.p.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 economii înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi implicaţi în 

cauzele economice; 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 5.1.2.p.6. - Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de aplicare a 

mecanismelor alternative de soluţionare a  disputelor; 

2) 5.2.2.p.3 - Elaborarea  manualului administratorului autorizat; 

3) 5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați. 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 5.1.2.p.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; 

2) 5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 

autorizat şi supravegherea acestei activităţi;  

3) 5.3.1.p.2 -Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici. 

 

Acțiunea 5.1.2.p.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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.2.p.1 ca fiind realizata partial. 

 

Acțiunea 5.1.2.p.6. - Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de aplicare a 

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.2.p.6  ca fiind nerealizata. 

 

Acțiunea 5.1.4.p.2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaștere  și executare a hotărârilor arbitrale străine. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.4.p.2  ca fiind realizata. 

 

Acțiunea 5.1.4.p.3 - Organizarea cursurilor de instruire a  judecătorilor şi executorilor judecătoreşti  în 

domeniul recunoaşterii şi executării hotărîrilor arbitrale străine. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.4.p.3  ca fiind realizata. 

 

Acțiunea 5.2.1.p.2 - Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator 

autorizat. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.2.1.p.2  ca fiind realizata. 

 

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

administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.2.1.p.3  ca fiind realizata parțial. 
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Acțiunea 5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.2.2.p.2 ca fiind nerealizata. 

 

Acțiunea 5.2.2.p.3  - Elaborarea  manualului administratorului autorizat. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.2.2.p.3 ca fiind nerealizata. 

 

Acțiunea 5.3.1.p.2 -Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.3.1.p.2 ca fiind realizata partial. 

 

Acțiunea 5.3.3.p.2 -Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei 

contra plată,  cu privire la agenţii economici. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.3.3.p.2 ca fiind realizata. 

 

Acțiunea 5.1.3.p.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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.3.p.1 ca fiind realizata  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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.) 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.3.p.2 ca fiind realizata  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 5.1.2.p.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 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.1.2.p.5 ca fiind realizata  pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 5.3.2.p.2 - Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 5.3.2.p.2 ca fiind realizata  pentru perioada de raportare. 

 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V, a votat unanim aprobarea Raportului anual 

2014. 

 

Vladislav CIRLAN: 

Ședința se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului V din 11.02.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V, a votat unanim aprobarea Raportului anual 

2014; 

- Grupul de lucru a decis definitivarea proiectului  planului de activitate pentru anul 2015, iar ulterior 

aprobarea acestuia in luna martie 2015; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna martie 2015. 

- 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  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna martie 2015. 
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- 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.  

 

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

        _________________________                                                            ____________________ 

 

             Daniela VIDAICU                                                                           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 Vladislav CIRLAN Ministerul Justiției 

2 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

3 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

4 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

5 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

6 Igor SÎMA Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Zinaida GUTU Consiliul de Mediere 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul 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 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

4 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 


