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Data: 23 iunie 2016 

Ședința nr. 4 

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

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

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

prevăzut de Planul de Acţiuni. 

Dorel Musteață – Consiliul Superior al Magistraturii: 

Acț.1.1.11 p. 3 - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora. 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

Acț.1.1.3. p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești responsabil 

de relația cu publicul. 

Acț. 1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai instanțelor 

judecătorești. 

Acț. 1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din cadrul 

instanțelor judecătorești. 

Acț. 1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaționale. 

 

2. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea 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 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Dorel MUSTEAȚĂ  

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

Pe agenda sunt incluse subiectele cu privire la Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 

  
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

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

” SISTEMUL JUDECĂTORESC” 
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Acț.1.1.11 p. 3 - Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora. 

 

S-a solicitat de la toate instanțele judecătorești informație cu privire la numărul de sisteme de control 

acces instalate în cadrul instanțelor de judecată și necesitățile instanțelor. 

S-a propus de a prezenta o notă informativă, însă nu toate instanțele au prezentat informații și, 

respectiv, nota informativă nu este un completă. 

Totodată, a fost creat grup de lucru cu privire la crearea unui regulament cu privire la accesul în sediile 

instanțelor judecătorești. Grupul de lucru s-a întrunit de 4 ori, a fost creat proiectul regulamentului. 

Grupul de lucru urmează să se mai întrunească pentru a definitiva proiectul regulamentului, după care 

va fi transmis spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii. 

Nota informativă va fi prezentată la următoarea ședință a grupului de coordonare și monitorizare a 

Pilonului I. 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

Acț.1.1.3. p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești responsabil 

de relația cu publicul. 

 

Suplimentar informației prezentate,  

În anul 2016,  pentru personalul instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţiile cu publicul sunt 

planificate 2 seminare de instruire continuă dintre care primul va avea loc la 14 iunie, iar următorul va 

avea loc  în semestrul II. 

Totodată,  în parteneriat cu ATRECO,  la 5, 8, 12 februarie,  a  fost organizat un atelier de lucru la care 

au  beneficiat de instruire 139 persoane  dintre care 25 judecători, 77 asistenţi judiciari, 37 persoane alte 

categorii (consultanţi, şefi secţii CSJ) 

La 14 iunie, în conformitate cu Planul de formare continuă a avut loc primul seminar în acest domeniu 

la care au participat 22 iar următorul va avea loc  în semestrul II. 

 

Acț. 1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai instanțelor 

judecătorești. 

 

Suplimentar informației prezentate,  

Conform Planului de formare continuă, a personalului instanţelor de judecată, consilieri de probaţiune 

şi altor persoane care activează în sectorul justiţiei semestrul I 2016, seminarele pentru şefii secretariat 

se desfăşoară în perioada 1 martie - 21 iunie. 

Astfel, au for organizate 19 activități de formare fiind certificați 175 de șefi ai secretariatelor instanțelor 

de judecată. 

 

Acț. 1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din cadrul 

instanțelor judecătorești. 

 

Suplimentar informației prezentate,  

În anul 2016 INJ pentru personalul responsabil de executarea bugetului din cadrul instanţelor de 

judecata, INJ a planificat 2 seminare de formare continuă, dintre care primul a avut loc la 31 mai, fiind 

certificați 45 de beneficiari. 

 

Acț. 1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaționale. 

 

Suplimentar informației prezentate,  

INJ a organizat 9 seminare de formare continuă în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale în 

cadrul cărora au beneficiat de instruire 252 persoane (15 judecători, 9 procurori, 76 asistenţi judiciari, 

105 grefieri, 18 şefi secretariat, 29 persoane alte categorii) 
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Dorel MUSTEAȚĂ : 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 23.06.2016  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna iulie 2016; 

- 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. I), 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  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Vladimir VALUȚA           

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana MELENCIUC Ministerul Justiției 

2 Alexandru VOLOȘIN Departamentul de Administrare Judecătorească    

3 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Dumitru CHEBAC Uniunea Avocaților 

6 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 
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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 

 
 

      
 

 

 

 

B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 Diana POCITAR-POPARCEA Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

2 Andrei GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

3 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

4 Daniela GROZA Institutul de Reforme Penale 

5 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 


