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Data: 29 noiembrie 2013 

Ședința nr. 8 

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

Moderator: Dinu Armașu 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Prezentarea stării de lucruri  cu privire la acțiunile:  

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

executare a hotărârilor arbitrale străine (Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013); 

Ludmila POPA -  Ministerul Justiției  

 

5.1.2.p.3 -  Formarea formatorilor în domeniul medierii şi arbitrajului. 

(Trimestrul  I-IV, 2013) 

5.2.2.p.3 -  Elaborarea  manualului administratorului autorizat. 

 (Trimestrul  I-IV, 2013) 

Eugenia CHISTRUGA -  Institutul Naţional al Justiţiei 

 

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

limită de prezentare a informației. 

 

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

Intervenție: Ion Graur, Junior expert European Union Project 

 

4. Discuții generale și 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 8 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Prezentarea stării de lucruri  cu privire la acțiunile scadente. 

 

 

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

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

acțiunile scadente. 

Acțiunea privind modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de recunoaștere  

și executare a hotărârilor arbitrale străine, va fi pusă în discuție în cadrul ședinței viitoare din cauza 

lipsei de la ședință a doamnei Popa Ludmila. Cu privire la următoarele acțiuni din agendă, cuvînt se 

oferă reprezentantului Institutului Național de Justiție. 

 

Eugenia CHISTRUGA: 

 

 
 

  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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Acțiunea 5.1.2.p.3 -  Formarea formatorilor în domeniul medierii şi arbitrajului. 

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

 

Pe parcursul termenului de referinţă Institutul Naţional al Justiţiei a întreprins mai multe activităţi 

pentru implementarea prevederilor din cadrul Pilonului V al Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiţiei.      

 

Institutul Naţional al Justiţiei a conlucrat cu BERD şi a lansat un Proiect special pentru studierea 

dreptului comercial pentru judecători, acesta fiind alcătuit din 12 module. Actualmente, se negociază 

organizarea unor cursuri similare şi pentru procurori.  

Astfel, în cooperare cu Programul USAID ROLISP şi  pe parcursul anului 2013 au fost organizate 4 

seminare cu genericul : „Recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti străine şi a 

hotărârilor arbitrale străine”, după cum urmează: 18 februarie 2013, 21 martie 2013, 30 mai 2013, 23 

septembrie 2013, unde au fost instruiţi 51 judecători, 34 procurori, 32 executori judecătoreşti. La 12-13 

noiembrie 2013, în cooperare cu BERD a fost organizat un Curs de instruire continuă cu genericul: 

„Procedura arbitrajului şi executarea sentinţelor arbitrale străine şi hotărârilor judecătoreşti străine” 

pentru 15 judecători, 3 arbitri, 2 persoane - alte categorii.   

 

Totodată, Institutul Naţional al Justiţiei în cooperare cu BERD a organizat la 18  noiembrie 2013 un 

seminar  cu genericul  „MEDIEREA ÎN CAUZE CIVILE ŞI COMERCIALE” ,  au fost instruiţi 13 

judecători, 1 arbitru, 2 asistenţi judiciari, 5 mediatori, 2 persoane - alte categorii 

De asemenea, întru realizarea prevederilor 5.1.2.p.3 şi 5.2.2.p.3 în cadrul Pilonului V al Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei la Institutul Naţional al Justiţiei a avut loc la 11.06.2013 două şedinţe 

de lucru pentru a examina şi a elabora planurile de instruire în domeniul medierii, arbitrajului şi a 

administratorilor de insolvabilitate, inclusiv organizarea cursurilor de instruire şi elaborarea manualului 

administratorului autorizat, unde au fost invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice centrale, curţilor de 

arbitraj şi mediere, Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Economiei. 

 

În cadrul şedinţei au fost discutate toate chestiunile menţionate, fiind stabilit termenul de prezentare a 

propunerilor pentru sfârşitul lunii iunie 2013; 

 

În cadrul ședinței privind realizarea acțiunilor Pilonului V, privind instruirea administratorilor de 

insolvabilitate, s-au prezentat doar reprezentanţii Ministerului Justiţiei. În răspunsul dat de Ministerul 

Economiei, se salută iniţiativa, dar, luînd în consideraţie că nu a fost creat cadrul normativ necesar 

pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a administratorilor de insolvabilitate, aceasta este apreciată 

drept prematură.   

 

2. 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 12 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. 

 

Dinu ARMAȘU: 

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

prezinte Planul de acțiuni pentru anul 2014 completat cu subacțiunile respective, pînă la 12 decembrie 

curent, astfel ca în cadrul următoarei ședințe să dispunem de informația completă. 

 

Subiectul 3. Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 
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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 

–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%); 
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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.  

•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. 

 

Artur RĂDUCANU: 

Programul privind Implementarea sistemului integrat de monitorizare va fi introdus din anul 2014? O 

altă întrebare este ce se va întîmpla cu acțiunile desuetă? 

 

Ion GRAUR: 

Coeficientul de pondere va fi repartizat și pentru acțiunile deja realizate, iar ulterior va contribui la 

tabloul general al sistemului integrat de monitorizare. Ceea ce ține de acțiunile desuetă sau irelevante, 

acest subiect va fi discutat în cadrul ședinței Pilonului VII. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Următoarea ședință va începe cu subiectele care n-au fost discutate astăzi, iar dacă cineva are și alte 

propuneri privind anumite subiecte, va contacta secretariatul și acestea vor fi incluse în ordinea de zi. 

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

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  



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

5 

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 16 decembrie 2013, ora 15:00; 

- 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: 16 decembrie 2013, ora 15:00 

- 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  

 

      Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

            _________________________                                                 ____________________ 

 

                   Dinu ARMAȘU                                                                    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 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

2 Zinaida GUȚU Consiliul de Mediere 

3 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

4 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

5 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

6 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

7 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

8 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Artur RĂDUCANU Ambasada României în Republica Moldova 

2 Olivia PÎRȚAC Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

3 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 
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2 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Sabina CERBU  Ministerul Justiţiei 

2 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

 


