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Data: 19 noiembrie 2013 

Ședința nr. 9 

Locul desfășurării: Oficiul Stării Civile, mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11/1, et. 5 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța 

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților; (Trimestrul IV, 2012 -  Trimestrul I, 

2013) 

6.5.4.p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune; 

(Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013)  

6.3.3.p.1 - Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii supuşi 

probaţiunii; (Trimestrul  IV, 2012 -  Trimestrul II, 2013)  

6.3.4.p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii 

aflați în detenţie; (Trimestrul I-IV, 2013)  

6.5.1.p.4 - Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor 

de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru 

sectorul justiţiei; (Trimestrul II-IV, 2013)  

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

6.1.1.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi criteriile de 

selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională  

 

6.3.2.p.1 - Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau 

copii martori ai infracţiunilor; (Trimestrul I-IV, 2013) 

Nadejda VIERU - Procuratura Generală 

 

6.3.5.p.1 - Analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care 

intră în contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a acestuia; 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția 

drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată; 

(Trimestrul I-IV, 2013)   

Tatiana CRESTENCO - CPDOM 

 

2. Noi provocări în domeniul justiției pentru copii, participarea psihologului/ pedagogului în 

cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. 

Dina ROTARCIUC / Daniela GROZA 

 

3. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014, stabilirea termenelor-

limită de prezentare a informației. 
 

4. Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 

Intervenție : Ion GRAUR, Junior expert European Union Project 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

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

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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5. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente. 

   

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința ordinară a Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. 

Agenda ședinței este aprobată. Conform agendei primul subiect ține de starea de lucruri cu privire la 

acțiunile scadente sau cu termen de realizare mai mare, iar în acest sens avem mai multe instituții 

incluse, una din ele fiind Oficiul Central de Probațiune.   

 

Vladimir POPA: 

Acțiunea 6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la 

siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților. 

Conceptul de dezvoltare a instituției probațiunii a fost prezentat Ministerului Justiției pentru aprobare.  

 

Acțiunea 6.5.4.p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 

probațiune. Proiectul strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune, a 

fost elaborat, iar ulterior prezentat Ministerului Justiției pentru aprobare pîna la sfîrșitul anului 2013.  

 

Acțiunea 6.3.3.p.1 - Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii supuşi 

probaţiunii. În acest sens, Oficiul Central de Probațiune a contractat Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată unde se elaborează studiul privind managementul de caz în lucrul cu copiii 

supuşi probaţiunii. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către 

copiii aflați în detenţie. Această acțiune nu ține de competența Oficiului Central de Probațiune, dar este 

de competența Departamentului Instituții Penitenciare. 

 

Acțiunea 6.5.1.p.4 - Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea 

indicatorilor de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de 

performanţă pentru sectorul justiţiei.  

Oficiul Central de Probațiune a contractat Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată privind 

elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor de 

performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru 

sectorul justiţiei, iar pînă la 20 decembrie 2013, OCP urmează să prezinte secretariatului grupurilor de 

lucru standardul elaborate și aprobat.  

 

Victor ZAHARIA: 

Subiectul privind efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea, componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale, se amînă pentru ședința viitoare din cauza 

absenței reprezentantului Curții Constituționale de la ședință. Cu privire la elaborarea comentariilor la 

legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor, se oferă 

cuvînt reprezentantului Procuraturii Generale. 
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Ana CUȘNIR: 

Acțiunea 6.3.2.p.1 - Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii 

victime sau copii martori ai infracţiunilor. 

Referitor la această acțiune pot să spun că la moment se elaborează caietul de sarcini. Pînă la sfîrșitul 

lunii noimebrie 2013, va fi plasat anunțul licitației publice pe site-ul procuraturii. 

  

Victor ZAHARIA: 

Consider că acțiunea este în întîrziere, deoarece, perioada de implementare a acestei acțiuni este anul 

2013, în concluzie va fi depășit termenul de realizare indicat în planul de acțiuni. 

 

Ana CUȘNIR: 

Într-adevăr, acțiunea este în întîrziere din cauza problemelor de localizare a valorificării acestor 

mijloace financiare.  

 

Victor ZAHARIA: 

Precizați ce instituții sunt implicate în realizarea acestei acțiuni, sau în ce măsură sunt implicate 

instițuțiile coexecutoare, deoarece conform Planului de acțiuni sunt enumerate mai multe instituții. 

 

Ana CUȘNIR: 

Ulterior selectării ofertei respective, vor fi implicate mai multe instituții coexecutoare. 

 

Victor ZAHARIA: 

În concluzie, urmează angajarea unui consultant, iar ulterior implicarea unui grup de lucru care ar ghida 

și examina activitatea acestuia. Totuși, care este termenul realizării acțiunii? 

 

Ana CUȘNIR: 

Pînă  la sfîrșitul lunii noiembrie 2013, urmează să fie plasată oferta, iar restul depinde de organizarea 

ulterioară a grupului de lucru. 

 

Dina ROTARCIUC:   

Consider că acțiunea nu poate fi realizată în termen, deoarece art. 110
1
 Cod de Procedura Penală nu a 

fost modificat, iar comentariile nu pot fi făcute în baza legii vechi, și pentrucă tenderul va dura nu mai 

puțin de o lună, acesta ar fi un alt argument de nerealizarea acțiunii în termen. 

 

Victor ZAHARIA: 

Cu privire la următorul subiect de pe agendă se oferă cuvînt Centrului pentru Drepturile Omului. 

 

Tatiana CRESTENCO: 

Acțiunea 6.3.5.p.1 -   Analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind 

copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a 

acestuia;  

Pentru a realiza această acțiune, Centrului pentru Drepturile Omului a expediat în adresa instituțiilor 

responsabile o scrisoare, prin care a solicitat desemnarea membrilor pentru crearea unui grup de lucru. 

Fiecare instituție urma să expedieze pînă la data de 1 noiembrie 2013, numele persoanei desemnate, iar 

pînă la data de  11 noiembrie urma să întrețină opinia sau analiza formulată vis-a-vis de rezultatul 

analizei cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în 

contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a acestuia. În acest 

context, vreau să menționez că Ministerul Afacerilor Interne încă nu a prezentat numele persoanei 

responsabile, ceea ce duce la tergiversarea acțiunilor, deoarece MAI este instituția care acumulează 

datele respective. 

Centrul pentru Drepturile Omului și-a propus ca pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2013, să convoace 

ședința unde se vor pune în discuție opiniile instituțiilor responsabile, iar pînă la sfîrșitul lunii 

decembrie 2013, să finalizeze analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor. 
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Acțiunea 6.2.4.p.1 -  Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția 

drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată;  

Studiul cu privire la activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv  

oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată, nu a fost realizat, deoarece nu a 

fost acoperire financiară pentru a angaja un expert, iar mijloacele financiare au fost alocate la jumătatea 

anului 2013, iar deoarece în Parlamentul RM deja se examinează noul proiect de lege cu privire la 

avocatul poporului și s-a propus o nouă formulă, în septembrie anul curent, la Ministerul Justiției în 

cadrul ședinței, s-a decis redirecționarea resurselor financiare care au fost alocate pentru această 

acțiune, la acțiunea 6.2.2 și anume, achiziționarea unui sediu pentru Centrul pentru Drepturile Omului. 

Instituția avocatului parlamentar consideră că nu se poate expune asupra oportunității acestui studiu. 

Acest studiu va fi oportun pentru a fi realizat după un an de la aplicarea noii legi. 

 

Stella COTORCEA: 

Referitor la ședința Comisiei drepturilor Omului din cadrul Parlamentului, într-adevăr am discutat 

formula nouă a funcționării Centrului pentru Drepturile Omului. Împreună cu alți actori am discutat o 

formulă nouă a funcționării  Centrului pentru Drepturile Omului, în special cum trebuie să funcționeze 

un Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. 

Centrul pentru Drepturile Omului împreună cu UNICEF, UNDP și alți actori din comunitatea 

internațională, am insistat pe formula că un Avocat Parlamentar pentru drepturile copilului trebuie să 

acționeze ca unul separat și independent, și nu ca o persoană care este adjunctul Avocatului 

Parlamentar. 

În cadrul ședinței, în susținerea acestei idei a venit și vicepreședintele Parlamentului RM, doamna 

Liliana Palihovici. După consultarea ulterioară cu Ministerul Justiției, propunerea de proiect este în 

Parlamentul RM și urmează a fi discutată. 

 

Victor ZAHARIA: 

A fost adresată întrebarea către grupul de lucru, cum se procedează în astfel de cazuri cînd pe de o parte 

este indicată acțiunea care prevede efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  

pentru protecția drepturilor copilului, iar alt aspect presupune crearea instituției avocatul copilului ca 

instituție separată, respectiv avînd un singur Avocat Parlamentar cu trei adjuncți.  

 

Tatiana CRESTENCO : 

La moment nu avem resusrse financiare pentru a angaja un expert independent care ar efectua studiul 

respectiv, de aceea propunem să fie amînat pentru anul viitor. 

 

Victor ZAHARIA: 
Într-o ședință anterioară  a grupului de lucru, s-a discutat despre susținerea ideii de păstrate a funcției 

Avocatului Parlamentar pentru protecția drepturilor copilului ca instituție distinctă, iar posibilitatea 

grupului de lucru  de a influența situația este epuizată. În concluzie, în funcție de decizia Parlamentului 

vom avea un model sau altul de funcționare al Centrului pentru Drepturile Omului. Realizarea acestei 

acțiuni este destul de importantă, astfel încît după un an va putea fi evaluată funcționarea instituției 

după noua formulă înaintată.  

 

Erik SVANIDZE: 

Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția drepturilor copilului, 

inclusiv oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată este importantă, 

deoarece în baza studiului urma să fie luată o decizie  în acest sens, dar nu în baza deciziei 

Parlamentului. Este bine ca în final să fie găsite soluții în efectuarea studiului, iar UNICEF să vină în 

susținerea acestei idei.  

 

Frauke de KORT: 

UNICEF și-a bazat poziția pe o perspectivă a drepturilor omului și sunt două aspecte la care am atras 

atenția, faptul că în trecut a existat un avocat parlamentar care  era responsabil pe protecția drepturilor  
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copilului, într-un fel separat independent, și poziționînd acest post ca și adjunct, ar fi ca un pas înapoi în 

dezvoltarea instituției. Al doilea aspect este că în proiectul de lege elaborat recent, a fost luate în 

considerație aspecte  pe care UNICEF le-a promovat ca de exemplu, criteriile de selecatrea a avocatului 

parlamentar la care adițional am contribuit, împreună cu alți parteneri, dar în același timp, UNICEF și-a 

bazat poziția pe anumite studii și evaluări internaționale și dorim să împărtășim aceste idei în cadrul 

grupului de lucru. 

 

Subiectul 2. Noi provocări în domeniul justiției pentru copii, participarea psihologului/ 

pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. 

 

Dina ROTARCIUC: 

După elaborarea conceptului de reformă în domeniului justiției pentru copii, ne-am gîndit că ar fi bine 

să avem o instanță specializată pentru judecarea tuturor cauzelor a tuturor minorilor care intră în 

conflict cu legea, fie că sunt autorii infracțiunii sau victimele infracțiunii. Propunerea grupului de lucru 

nu a fost acceptată, deoarece a fost luată hotărîrea de a se lichida instanțele economice specializate, și 

nu era logic să creăm o instanță specializată pentru minori. Într-un final, s-a mers pe ideea ca să fie 

specializat judecătorul. Consiliul Superior al Magistraturii, ca instituție responsabilă a desemnat 

judecătorul care urmează să examineze cauzele unde sunt implicați minorii. Concomitent în cadrul 

grupului de lucru creat a fost decis să se facă încăperi speciale audierii copiilor victime minori. Aceste 

spații au început a fi pregătite în cadrul cîtorva instanțe și anume Hîncești, Edineț, Nisporeni, Bălți, însă 

aceste lucrări nu au fost finalizate, deoarece în cadrul ședinței din 25.09.13, membrii Grupului de lucru 

inter-instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2.p.2, au agreat cu privire la următoarele: “În 

instanțele de judecată se stopează procesul de amenajare a spațiilor de audiere a minorilor. Mijloacele 

financiare alocate în acest scop pentru 2013 urmează a fi redistribuite pentru achiziționarea 

echipamentului audio/video care să faciliteze examinarea materialelor de acest tip, iar finanțele care vor 

rămîne se vor redistribui pentru amenajarea spațiilor pentru audierea martorilor anonimi.” 

Cu decizia luată nu am fost deacord, și consider că  este irațional să stopăm lucrările de amenajare a 

spațiilor de audiere a minorilor, deoarece în afară de victimele minore avem și infractorii minori, 

înafară de cauze penale avem și cauze civile iar aceste spații vor fi necesare. Cred că aceste lucrări 

trebuie să se desfășoare în continuare. 

Ceea ce tine de participarea psihologului sau pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict 

cu legea, vreau să menționez că prezența acestora este o formalitate în Republica Moldova. Din 

experiența altor țări am constatat că în cadrul unui proces unde sunt implicați copiii, nu este solicitată 

prezenta pedagogului sau psihologului, însă sunt instanțe specializate în acest sens. În concluzie 

consider oportun de a instrui judecătorii, procurorii, astfel să nu fie solicitată prezența psihologului în 

cauzele unde sunt implicați copiii în conflict cu legea. 

 

Daniela GROZA: 

Participarea Psihologului la audierea copiilor bănuiţi, învinuiţi sau inculpaţi. 

Potrivit art. 479 din Codul de Procedură Penală, prezenţa psihologului sau pedagogului  este 

obligatorie. La etapa de urmărire penală, competenţa de  a asigura prezenţa acestuia,  revine 

procurorului care exercită urmărirea penală. Din lipsa de specialişti bine dotaţi, în cele mai dese cazuri 

se recurge la atragerea unui pedagog  din cadrul instituției de învăţămînt, sau a unui specialist din 

cadrul direcţiei de asistenţă socială din localitate, care în mare parte face acest lucru voluntar, în afara 

orelor de muncă, şi prin urmare este dezinteresat şi dezinformat cu privire la specificul activităţii şi 

funcţia lui în cadrul acţiunilor procesuale.  

La etapa judecării cauzei, este invitat un pedagog care face parte din secretariatul instanţei de judecată, 

și care asistă copilul în procesul de audiere.  

Potrivit raportului de monitorizare a respectării drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a 

cauzelor penale,  la 95 % din şedinţe, participă pedagogul din cadrul Instanţei de Judecată, și doar la 

5% din cauze participă un specialist din comunitate. La judecarea cauzelor cu implicarea copiilor 

acuzaţi psihologul a participat  la 93 %, în ce priveşte copiii victime, absenţa psihologului a fost 

atestată în 11% din cauzele monitorizate.  

Deşi constatăm această situaţie, ne dăm bine seama că, în lipsa unor criterii de evaluare a  
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performanţelor acestor specialişti nu putem fi convinşi ca dreptul de a fi asistat de un psiholog este 

respectat în totalitate, or prezenţa formală a acestuia nu reprezintă în sine o realizarea efectivă a 

drepturilor copilului.  

La moment nu sunt stabilite cerinţele faţă de persoana care participă în această calitate, prin urmare 

legea permite să fie prezent un psiholog sau pedagog, iar în cauzele penale acțiunile trebuie desfășurate 

ținînd cont de interesul superior al copilului, iar asta presupune o evaluare a oportunităţii chemării unui 

pedagog sau al unui psiholog și impactul activității lor.  

Astăzi se demonstrează că, profesia de psiholog specializat pe lucru cu copiii aflaţi în situaţie de risc 

este un lux, motiv pentru care este greu de asigurat prezenta unui asemenea specialist. La moment sursa 

poate fi:  

-Centrele comunitare funcționale pe lîngă direcţia de învăţămînt a APL;  

-Instituţiile de Învăţămînt de nivel primar sau gimnazial unde este angajat un psiholog. 

Consider necesară această funcţie în cadrul unui Sistem de Justiţie prietenos Copiilor, și aici accentul 

trebuie de pus pe formarea acestor specialiști, și dezvoltarea unui sistem de remunerare adecvată pentru 

serviciul prestat.  

În anul 2013 au fost selectaţi 40 de psihologi din mai multe localități, Căuşeni, Ungheni, Orhei, Leova, 

Cantemir, Hînceşti, Cimişlia şi Cahul, care activează în această funcţie, în cadrul Centrelor 

Comunitare, Serviciului de Asistență Psihopedagogică,  Biroului de Probaţiune și sunt specializați în 

lucrul cu copiii în situație de risc, cu scopul de a le oferi instrumente de lucru cu această categorie de 

copii. Activitatea este realizată de către IRP cu suportul finaniciar al UNICEF-Moldova. 

 

Subiectul 3. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014, stabilirea 

termenelor-limită de prezentare a informației. 

 

Angela MAZÎLU: 

Referitor la elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014, vreau să aduc la 

cunoștință grupului de lucru, că conform metodologiei aprobate, instituțiile responsabile  urmează să 

prezinte secretariatului pînă la data de 16 decembrie 2013, planul de acțiuni pentru anul 2014 completat 

cu subacțiunile respective, astfel secretariatul să poată transmite tuturor membrilor grupului planul 

definitivat iar ulterior, planul de actiuni urmează a fi aprobat. Informația prezentată trebuie să fie 

completă și remisă în timp util secretariatului grupurilor de lucru. 

 

Victor ZAHARIA: 

Grupul de lucru a trecut prin acest exercițiu anul trecut, de aceea instituțiile responsabile trebuie să 

prezinte Planul de acțiuni completat pînă la 16 decembrie curent, astfel ca în cadrul ședinței să 

dispunem de informația completă. 

 

Subiectul 4. Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 

 

Ion GRAUR: 

“Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 

Introducerea elementului calitativ: 

•Problemă: 488 acțiuni în Planul de acțiuni a Strategiei, plus indicatorii de rezultate într-un sistem fără 

pondere și valori 

•Soluția: Un sistem în care pentru fiecare pilon Direcțiile strategice, Domeniile specifice de 

intervenție, Acțiunile și Indicatorii de rezultate va fi calculată ponderea logică a acestora și constatatea 

progresului real al procesului de implementare a strategiei. 

Rezultatele pot fi ușor generate și accesibile 

•Problemă: Formatul prezentărilor necesită lucru substanțial pentru a  fi accesibile. 

•Soluția: Un sistem care furnizează într-un format grafic informația despre faza de implementare, 

tergiversare și măsuri necesare. 

Elaborarea modelului de bază (Prototip) 

•Modelul de bază(Prototipul) include: 

–Un model de calcul de bază 
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–Un model de introducere a informației 

–Un model de prezentarea a rezultatelor 

•Modelul de calcul de bază conține următoarele elemente: 

–Modelul bazat pe valoare sau pondere 

–Modelul bazat pe limitele perioadei de implementare 

–Modelul costuri/buget (opțional) 

•Prototipul poate fi înlocuit de un model“complet“ 

În timp ce structura internă a modelelor va fi elaborată în cadrul proiectului, grupurile de lucru a 

fiecărui pilon joacă un rol cheie în determinarea coeficientului procentual de pondere pentru fiecare 

Direcție strategică, domeniu specific de intervenție, acțiune și indicatori. 

Determinarea rezultatelor de implementare în baza coeficentul de pondere(I) 

• 10 Activități care determină un Pilon 

• Fiecare activitate include 3 indicatori: 

- Grup de lucru creat(Pondere 5 %) 

- Stabilirea programului de activitate(Pondere 5%) 

- Proiect de lege (Pondere 90%) 

• Constatări în rezultatul numarării cantitative a indicatorilor: După crearea grupului de lucru si 

stabilirea programului de activitate, 20 din 30 indicatori sunt realizați 100%, astfel 66,6 % din lucru 

pare să fie realizat... nonsens 

• Constatări în rezultatul atribuirii coeficientului de pondere a indicatorilor: După crearea 

grupului de lucru si stabilirea programului de activitate, doar 10% din lucru este realizat... Ceea ce 

reprezintă un tablou mult mai realist. 

Construirea modelului de atribuire a ponderii în baza metodei Vârf-Baza piramidei(II) 

1. Pentru Piloni per total NU poate fi calculată ponderea, deoarece reprezintă diferite dimensiuni a 

reformei și nu se pot compensa reciproc. 

2. Determinarea coeficienților de pondere va avea în cadrul grupurilor de lucru pentru fiecare pilon. 

- Au sarcina de a lua decizii referitor la diverse aspecte legate de piloni 

- Este cel mai calificat grup de a lua astfel de decizii 

- Este responsabil doar de pilonul său și orice conflict de interese este soluționat în cadrul grupului 

3. Metoda Vârf-Baza piramidei este necesară deoarece 488 Acțiuni sau aproximativ 2,000 de indicatori 

nu pot comparați direct. 

Contribuția grupurilor de lucru în 5 pași 

1. Inventarierea activităților pe pilon din planul de acțiuni a strategiei; 

2. Atribuirea unui coeficient procentual de pondere a Direcției Strategice (în total 100%); 

3. Pentru fiecare Direcție strategică, atribuirea unui coeficient procentual de pondere a fiecărui 

Domeniu specific de intervenție (în total 100%); 

4. Pentru fiecare Domeniu specific de intervenție , atribuirea unui coeficient procentual de pondere 

pentru Acțiunile incluse (în total 100%); 

5. Pentru ficare Acțiune, atribuirea unui coeficient procentual de pondere pentru indicatorii de 

implementare(în total 100%). 

Considerații pentru grupurile de lucru 

•Care elemente au o contribuție mare/mică pentru scopul reformei ? 

•Care elemente au o importanță mare/mică pentru următorul nivel din lanț? 

•Care elemente sunt relativ ușor de realizat, si care necesită efort sau resurse financiare substanțiale? 

•În toate cazurile, impact înalt determină un coeficient mai mare de %, impact mic sau activități 

„formale“ determină un coeficient mai mic de % 

•Dacă este doar un singur element(ex. Indicator), urmează sa-i fie atribuite 100%. 

•În general atribuirea unor coeficiente egale urmează să fie evitată. 

Primul nivel de atribuire a coeficientului de pondere 

Următorii pași: 

•În cadrul proiectului va fi elaborat modelul(„Prototip“) pentru raportarea despre implementarea 

planului de acțiuni a Strategiei, în baza coeficinților de pondere atribuite de grupurile de lucru. 

•Secretariatul va asigura ulterior includerea permanentă a informației noi in model.  
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•Astfel că sistemul va genera automat rapoarte cu regularitate, care vor fi furnizate grupurilor de lucru 

și altor instituții responsabile. 

Rezultate de bază a acestui model 

Ideea generală: 

•Rapoarte grafice simple fac ca succesele și eșecurile să fie clar vizibile.  

•Compararea gradului de implentare în cadrul Strategiei. 

•Compararea gradului de acțiuni implementate versus planificate. 

Nivele de raportare: 

•Primul nivel de informație 

–La nivel de Pilon în general, în mod automat 

•Nivelul doi de informație 

–Pilon si Direcții strategice, în mod automat 

•Nivelul trei și informație mult mai detaliată: 

–La solicitare sau în raport 

Cerințe adiționale față de grupurile de lucru: 

•Solicităm să indicați: 

–Ce informație adițională vreți să fie inclusă? 

–Care ar fi frecvența necesară de prezentare a informației? 

Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” se anexează la prezentul 

proces-vebal. 

 

Victor ZAHARIA: 

Dacă nu sunt alte sugestii, propuneri, ședința se declară închisă. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 17 decembrie 2013, ora 13:00; 

- Instituţiile responsabile de completarea Planului de Acțiuni pentru anul 2014 vor remite în timp util 

Secretariatului informaţia tipizată conform Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 17 decembrie 2013, ora 13:00; 

- 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  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Victor ZAHARIA                                                                   Angela MAZÎLU           
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[ SFÂRȘIT ] 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

2 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Dina ROTARCIUC Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Inga DARII Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

6 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune 

7 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

8 Ana CUȘNIR Procuratura Generală 

9 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

10 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

11 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

12 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

 B. Membrii observatori  

 Alina GRIGORAȘ OHCHR 

C. Membrii invitați  

1 Stela COTORCEA UNICEF 

2 Frauke de Kort UNICEF 

3 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Andrei PĂDURE Centrul de Medicină Legală 

5 Cristina CHEBEȘ Asociația Promo-Lex 

6 Olivia PÎRȚAC Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

7 Daniela GROZA Institutul de Reforme Penale 

8 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

4 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Vladimir COJOCARU Departamentul Instituții Penetenciare 

5 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

6 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 


