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Data: 21 decembrie 2015 

Şedinţa nr. : 09/15 

Locul desfăşurării: Sala-Laborator TI a Centrului moldo-coreean de Informare și Acces 

Moderator: Preşedinte Valentin Covali  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

 

I. Sistemul informatic WebAgenda – instrument on-line de coordonare și monitorizare de politici publice 

(cabinet digital) 

 

II. Discuții și schimb de opinii. 

 

I. Informaţii administrative  

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim  fără modificări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Valentin Covali:  

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II 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. Sistemul informatic WebAgenda – instrument on-line de coordonare și monitorizare de 

politici publice (cabinet digital) 

 

Iurie Levinte: 

Echipa Proiectului Uniunii Europene ”Suport în Coordonarea Reformei în domeniul Justiției în Moldova” are 

plăcerea de a susține un Atelier de lucru și instruire ”Sistemul informatic WebAgenda – instrument on-line de 

coordonare și monitorizare de politici publice (cabinet digital)”. Sistemul informatic WebAgenda a fost 

elaborat întru implementarea acțiunii 7.1.6.1 din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016, care prevede conceperea şi realizarea unui sistem informaţional 

integrat de colectare, analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei. Atelierul este organizat în 

scopul lansării utilizării în practică a sistemului WebAgenda și familiarizării membrilor Grupului de lucru 

(inclusiv a supleanților) cu particularitățile acestuia. Prin urmare, la Atelier sunt invitați și membrii cu statut 

de supleanți. Sistemul informatic WebAgenda – instrument on-line de coordonare și monitorizare de politici 

publice (cabinet digital ) este caracterizat prin: 

- Act. 7.1.6.1 PAISRS; 

- Platformă de lucru on-line; 

- Monitorizare și coordonare; 

- Stocare centralizată; 

- Eficiență; 

- Informație la zi; 

- Sistematizare automatizată; 

- Adaptabil altor documente de politici. 

Sistemul informatic va conține următoarele elemente: 

- Plan de acțiuni; 

- Motor de Cautare/Flitrare/Sortare; 

- Grup de lucru; 

- Documente Plan de acțiuni; 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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- Documente Grup Lucru; 

- Agenda; 

- Agenda calendar; 

- Nomenclatoare; 

- Instrumente; 

- Ghidul utilizatorului. 

 

Subiectul II. Discuții și schimb de opinii 

 

Valentin Covali:  

Dacă nu sunt careva completări sau comentarii asupra infromațiilor prezetate de dl.Levinte, atunci anunț 

închidere seminarului. 

 

Igor Blanari: 

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

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.A fost stabilită următoarea ședință din februarie 2016. 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: februarie 2016, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8 

 

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  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

                            ____________________                                                       ____________________ 

 

                                 Valentin Covali                                                                         Igor Blanari           

                                                      

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

2 Elena Caraja Ministerul Afacerilor Interne 

3 Igor Grosu Consilul Superior al Magistraturii 

4 Olga Pisarenco Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Natalia Bargan Centrul de Telecomunicații Speciale 

6 Grigore Manoli Uniunea Avocaţilor 

7 Morozan N Serviciul de Informații și Securitate 
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8 Angela Mihălceanu Centrul Naţional Anticorupţie 

9 Ion Costanda Ministerul Justiției 

10 Valentin Covali Procuratura Generală 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul justiției 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul grupului de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Veaceslav Ionisie Serviciul Vamal 

2 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

3 Liliana Catan Curtea Supemă de Justiție 

 

 

 

 

  


