
Data: 29 noiembrie 2013 

Ședința nr.: 8 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda VIERU, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 Subiectul I. Prezentarea progreselor cu privire la acțiunile nerealizate pînă în  trimestrul II 2013 

pentru Pilonul IV. 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

Acțiunea 4.3.4. p. 1 -  Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării  cadrului normativ care 

vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului 

justiţiei pentru acte de corupţie  

Termenul de realizare -  Trimestrul III-IV,  2012 

 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

Subiectul II. Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor "realizate parțial" pînă în  

trimestrul II 2013 pentru Pilonul IV. 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI:  

 

Acțiunea 4.2.2. p. 1 - Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanţii sectorului 

justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I 2012 –  Trimestrul II 2013 

 

Raportor: Iulia GORBATENCO 

 

 Subiectul III . Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor cu termenul de realizare 

pînă în  trimestrul IV 2013 pentru Pilonul IV 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

4.1.5 p.2 – Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea stabilirii modului și a 

procedurii de aplicare a instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și de 

prevenire a comportamentului corupțional 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți reprezentanții 

sectorului justiției 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor 

abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

MINISTERUL 

JUSTIŢIEI AL                                                                                                                                                                  

REPUBLICII 

MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

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

”Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

 

 



 

4.2.5 p.1 - Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii civile în 

procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

 

Raportor: Lilia Ioniță 

 

Subiectul IV.  Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, acțiuni prevăzute pentru anul 2014. 

 

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

Intervenție : Ion Graur 

Junior expert European Union Project 

 

Subiectul VI. Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare și 

stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali   
 

 

Nadejda Vieru: 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție conținutul agendei, propuneri, sugestii. 

Concluziie: Agenda aprobată 

Se solicită începerea ședinței cu subiectul V din agendă: Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului 

integrat de monitorizare”. 

Ion Graur: 

Implementarea sistemului integrat de monitorizare reprezintă un sistem care va permite calcularea și 

evaluarea acțiunilor în funcție de ponderea acestora din Strategie. Acesta va fi un sistem în care pentru fiecare 

pilon Direcţiile strategice, Domeniile specifice de intervenţie, Acţiunile şi Indicatorii de rezultate va fi 

calculată ponderea logică a acestora şi constatatea progresului real al procesului de implementare a 

strategiei.Rezultatele pot fi uşor generate şi accesibile.  

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

Soluţia: Un sistem care furnizează într-un format grafic informaţia despre faza de implementare, tergiversare 

şi măsuri necesare. Elaborarea modelului de bază (Prototip)  

•Modelul de bază (Prototipul) include: -Un model de calcul de bază  

-Un model de introducere a informaţiei  

-Un model de prezentarea a rezultatelor 

•Modelul de calcul de bază conţine următoarele elemente: 

- Modelul bazat pe valoare sau pondere 

- Modelul bazat pe limitele perioadei de implementare 

- Modelul costuri/buget (opţional) 

•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 Direcţie strategică, domeniu specific de intervenţie, acţiune şi 

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

-10 Activităţi 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 realizaţi 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 şi 

nu se pot compensa reciproc. 

2. Determinarea coeficienţilor 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 şi orice conflict de interese este soluţionat în cadrul grupului 

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

comparaţi direct. 

Contribuţia grupurilor de lucru în 5 paşi 

1. Inventarierea activităţilor pe pilon din planul de acţiuni a strategiei; 

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

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

specific de intervenţie (în total 100%); 

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

Acţiunile incluse (în total 100%); 

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

implementare(în total 100%). 

Consideraţii pentru grupurile de lucru 

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

•Care elemente au o importanţă mare/mică pentru următorul nivel din lanţ? 

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

•În toate cazurile, impact înalt determină un coeficient mai mare de %, impact mic sau activităţi „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 paşi: 

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

acţiuni a Strategiei, în baza coeficinţilor de pondere atribuite de grupurile de lucru. 

•Secretariatul va asigura ulterior includerea permanentă a informaţiei noi in model. 

•Astfel că sistemul va genera automat rapoarte cu regularitate, care vor fi furnizate grupurilor de lucru şi altor 

instituţii responsabile. 

Rezultate de bază a acestui model 

Ideea generală: 

•Rapoarte grafice simple fac ca succesele şi eşecurile să fie clar vizibile. 

•Compararea gradului de implentare în cadrul Strategiei. 

•Compararea gradului de acţiuni implementate versus planificate. 

Nivele de raportare: 

•Primul nivel de informaţie 

-La nivel de Pilon în general, în mod automat 

•Nivelul doi de informaţie 

- Pilon și Direcţii strategice, în mod automat 

•Nivelul trei şi informaţie mult mai detaliată: 

- La solicitare sau în raport 

Cerinţe adiţionale faţă de grupurile de lucru: 

•Solicităm să indicaţi: 

-Ce informaţie adiţională vreţi să fie inclusă? 

- Care ar fi frecvenţa necesară de prezentare a informaţiei? 

În concluzie, acest sistem va simplifica lucrul grupurilor de coordonare în general, iar a secretaratului în 



special, fiind posibil de a determina prioritățile și care dintre acțiuni au o pondere mai mare sau mai mică. Ne 

propunem ca deja în luna ianuarie să testăm acest sistem. 

Olesea Stamate: 

Cum se va stabili indicatorul de performanță ce se referă la mediatizarea instituției avertizorilor de integritate 

și indicator de performanță este numărul de comunicate de presă, cum s-ar calcula ponderea în acest caz? 

Care este numărul maxim de communicate? 

Ion Graur: 

Se va stabili în funcție de importanța acțiunii, este un alt subiect, se atribuie acțiunii și nu indicatorilor de 

performanță. 

Nadejda Vieru: 

Pentru toți pilonii va fi o metodologie? 

Ion Graur: 

Metodologia este aceeași pentru toate instituțiile implementatoare, indicatorul de performanță va varia, în 

funcție de ponderea atribuită fiecărei acțiuni în parte, acest exercițiu va fi elaborate inițial de către secretariat, 

după care în ședințe va fi discutat și aprobat în ședințele grupului de monitorizare și coordonare pentru fiecare 

pilon în parte, într-un singur tabel excel. 

Nadejda Vieru: 

Pe motiv că reprezentantul CSM nu este la ședință, se propune de a trece la subiectul III din agendă. 

 

Subiectul III. . Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor cu termenul de realizare 

pînă în  trimestrul IV 2013 pentru Pilonul IV 

 

Lilia Ionită: 

4.1.5 p.2 – Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea stabilirii modului și a 

procedurii de aplicare a instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și de 

prevenire a comportamentului corupțional 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

Fiind analizată această acțiune la nivelul Ministerului Justiției, luînd în calcul ideile de pe Strategie, se 

propune de a se renunța la realizarea aceastei acțiuni, aceasta regăsindu-se în alte pachete de legi. Deoarece ar 

constitui o măsură excesivă, deoarece era vorba de interceptarea telefonică a judecătorilor, procurorilor, 

pentru a nu admite aceste influențe necorespunzătoare. În privința judecătorilor s-a venit deja cu reglementări 

foarte clare, trebuie să dispară orice influență în privința lor, în caz de neiformare vor fi pasibili de răspundere 

penală, iar persoanele care vor executa aceste influențe vor fi pasibile de răspundere penală- imitiunea în 

activitatea de înfăptuire a justiției. Această propunere a fost formulată la nivelul Ministerului Justiției, era 

inclus și în planul de activitate al Guvernului. Propunerea este de a se renunța la această acțiune, căci 

mecanismele existente realizează această acțiune. 

Doina Cazacu: 

Dacă se consideră că o acțiune este desuetă, atunci ea urmează a fi votată și propusă ședinței pentru Pilonul 

VII.  

Gheorghe Malic: 

Ea poate fi cosiderată realizată prin elaborarea proiectului de lege cu privire la comunicarea judecătorilor. 

Olesea Stamate: 

Este următoarea acțiune care prevede procurarea echipamentului necesar implemetării instrumentelor de 

imixtiune 

Lilia Ioniță: 

Este vorba de aparatajul necesar interceptării 

Olesea Stamate: 

Astfel nu va fi posibilă raportarea celeilalte acțiuni 

Lilia Ioniță: 

Propunerea este de a exclude această acțiune, respectiv  și acțiunea 4.1.5 p.3 

Nadejda Vieru:  

Se pune la vot excluderea acestor 2 acțiuni: 4.1.5 p.2 și acțiunea 4.1.5 p. 3 



Concluzie: votat unanim 

Lilia Ioniță: 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți reprezentanții 

sectorului justiției 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

Aceste coduri de etică emană de la profesiile conexe, avem coduri de etică al judecătorilor, care a fost aprobat 

în luna februarie, de către Adunarea Generală a judecătorilor, codul de etică al procurorilor se va adapta după 

modificăriile survenite în urma modificării Legii cu privire la Procuratură, codul de etică al avocaților este. 

Aceste propuneri de modificări trebuie să vină de la reprezentanții acestor profesii conexe. Este codul de etică 

al ofițerilor de probațiune, care a fost aprobat în 2013.  

Este necesar de a stabili lista profesioniștilor și să fie făcută revizuirea codurilor de etică. În mare parte 

această acțiune este realizată. La codul de etică al executorilor judecătorești tot s-au făcut careva modificări.  

Concluzie: realizată parțial 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor 

abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

Avem anumite restanțe, fiindcă nu s-au făcut modificări la cadrul normativ, în une cazuri este cazuri este 

cazul de a aștepta modificări legislative, spre exemplu modificări la Legea cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor, a procurorilor și doar după aceasta se va reveni la acest proiect. 

Trebuie colectate informații suplimentare, dar un proiect de lege  expres nu este, care să prevadă modalitatea 

de investigare a abaterilor pentru toți actorii implicați. 

Propunerea este de a califica acțiunea ca fiind nerealizată. 

Nadejda Vieru: 

În sarcina Ministerului Justiției este doar monitorizarea sau și modificarea? Căci cred că este imposibilă 

modificarea cadrului legislativ de către Ministerul Justiției, atunci cînd este vorba și de alte instituții, spre 

exemplu Mnisterul Afacerilor Interne ș.a. 

Lilia Ioniță: 

Cu siguranță nu ne putem implica, putem doar să colectăm această informație 

Nadejda Vieru: 

Cu siguranță sunt și alte instituții: CNA, MAI, CSM. Poate se face o scrisoare prin care îi informați că trebuie 

să modifice și să raporteze printr-o notă informativă Ministerului Justiției starea de lucruri.  

Gheorghe Malic: 

Ministerul Justiției trebuie să-i organizeze, să propună un Regulament-tip, o Comisie de Etică. 

Lilia Ioniță: 

 Pentru acțiunea 4.2.5 p.1 - Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor 

societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei, Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

Este aceeași situație ca și la acțiunea precedentă, se propune crearea unui grup inter-instituțional. 

Olivia Pîrțac: 

Ce raportăm la sfîrșitul anului? 

Lilia Ioniță: 

Acțiune care nu este realizată. Toate trei acțiuni: 4.2.1 p.1, 4.2.3 p.1, 4.2.5 p.1 sunt nerealizate. Colegii vor 

face demersuri ca să vedem care este starea de lucru. S-ar putea crea o lege care să prevadă aceste comisii de 

etică și disciplină, componența, modalitatea de funcționare.  

Gheorghe Malic: 

Un singur regulament care să prevadă activitatea organelor abilitate să cerceteze și antrenarea societății 

civile în acest proiect. De aceea se propune de a crea un grup de lucru. 

Nadejda Vieru: 

Sunt mai mulți subiecți și membrii organelor sunt prezenți. 

Olivia Pîrțac: 

și din punct de vedere informativ ar fi oportun 

Nadejda Vieru: 



 

Grupul de lucru trebuie să fie compus din toate instituțiile, pentru a se face o analiză comparativă. 

Se trece la următorul subiect. 

Iulia Gorbatenco: 

Acțiunea 4.2.2. p. 1 -Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanţii sectorului 

justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I, 2012 –  Trimestrul, II 2013 

Curricula este aprobată, se face instruirea inițială a procurorilor, judecătorilor viitori, a grefierilor, 

asistenților judiciari, ofițerilor de probațiune și șefilor secretariatelor instanțelor de judecată. În conformitate 

cu indicatorii pilonului IV, urma să fie elaborată curricula în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiției. În curriculă este acest subiect, așa discipline ca: deontologia profesională a 

judecătorului, a procurorului, a asistentului judiciar, grefierului. 

Curricula este elaborată de formatorul disciplinei. și în dependență de modificările legale, numărul de ore 

este modificat întotdeauna. Planurile de formare continuă și planurile activităților tematice,  Ghidul metodic 

pentru elaborarea curricumulurilor  care au fost aprobate prin hotărîrile  Consiliului INJ nr.10/4,10/5  la 27 

septembrie 2013. Modelele de curricumuluri şi Ghidul medodic au fost publicate pe pagina web a Institutului. 

La 20 noiembrie 2013 în cadrul şedinţei de lucru cu formatorii INJ va  fi discutat mersul implimentării 

modelelor  curicumurilor  în baza Ghidului metodic în scopul actualizării de către formatori a curricumulurilor 

la disciplinele predate. 

La etapa actuală este definitivat proiectul  concepţiei formării iniţiale a candidaţilor la funcţiile de 

judecător şi procuror precum şi a altor profesionişti din sectorul justiţiei. 

Concepţia este remisă spre avizare instituţiilor respective, plasată pe pagina Web şi propusă spre dezbateri 

publice în cadrul INJ la data de 27 noiembrie 2013. 

Aprobarea concepţiei menţionate este planificată pentru şedinţa Consiliului INJ, care va avea loc în luna 

decembrie 2013. Respectiv toate documentele conceptuale menţionate supra vor fi puse  la baza elaborării 

planurilor de învăţămînt pentru instruirea iniţială şi planurilor de formare continuă inclusiv şi  a 

reprezentanţilor profesiilor conexe. 

Reiterăm că activităţile pentru instruirea profesiilor conexe Institutul le va putea realiza doar în urma 

modificării cadrului legal pertinent precum şi asigurării condiţiilor tehnico-materiale şi financiare   respective 

pentru instruirea acestor categorii. 

Necătînd la existenţa problemelor identificate Institutul a petrecut în anul 2013 şi a inclus în planul de 

formare continuă pentru anul 2014  instruirea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 

Nadejda Vieru: 

Se pune la vot schimbarea calificativului în realizat. 

Concluzie: 

Votat unanim, acțiunea 4.2.2 p. 1 realizată. 

Nadejda Vieru: 

Acțiunea 4.3.4. p. 1 -  Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării  cadrului normativ care 

vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului 

justiţiei pentru acte de corupţie  

Termenul de realizare -  Trimestrul III-IV,  2012 

Nu se consider oportun de a meditiza în alt mod aceste hotărîri, deoarece ele și așa sunt publice, considerăm 

acțiunea ca fiind irelevată. Se pune la vot. 

Concluzie - acțiune irelevantă, votată unanim. 

Gheorghe Malic: 

Propun ca să fie făcută o listă a acțiunilor care urmează să fie realizată sau în proces de execuție pentru 

perioada de desfășurare a ședințelor, ca instituțiile implementatoare să raporteze la timp, pentru a nu depăși 

termenul de executare. 

Nadejda Vieru: 

Următoarea ședință se propune pentru data de 20 decembrie 2013, ora 15:00. 

Concluzie: aprobat. 

Ședința se declară închisă. 



 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 20 decembrie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 227 (sala mare), 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  

 

 

          ____________________                                                          ____________________ 

                 Nadejda VIERU                                                                   Doina CAZACU 

 

 

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

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Lilia IONIȚĂ  Ministerul Justiţiei 

2 Elena BEDROS  Centrul Național Anticorupție 

3 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

4 Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 

5.  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

6 Diana DIMIDEȚCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

7. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

8. Valentin COCÎRLĂ  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

9. Ala TELEAGA  Comisia Națională de Integritate 

 B. Membrii observatori  



 Radu FOLTEA Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE  EUHLPAM 

 Gheorghe MALIC DGUP a Direcției Generale a Poliției 

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE support în coordonarea reformei 

în justiție 

D. Secretariat  

 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

2 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

3. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

4. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

5. Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

6. Vladimir HOLBAN Institutul Naţional al Justiţiei 

 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

 

 


