
 

 

Data: 19 decembrie  2013 

Ședința nr. : 9 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sala 104 

Moderator: Tatiana RĂDUCANU, Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

15:00– 

15:45 

 

 Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 (acțiuni scadente, realizate parțial) 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

Act. 1.3.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 

2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 

Termenul de realizare:  Trimestrul IV 2012 

Act. 1.1.1 punct. 2  
Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească  

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2013 

Raportor : Diana CUCER  

 

Act. 1.2.2. punct. 5  

Asigurara fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării Programului integrat de 

gestionare a dosarelor 

Termenul de realizare: Trimestrul  II 2013-IV 2016 

 

Act. 1.1.12 punct. 4 

Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în vederea 

construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- II 2014 

 

Act. 1.1.12. p. 6 

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Act. 1.1.12 punct. 8 

Elaborarea proiectului  Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al proiectului 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Act. 1.1.12 punct. 9 

Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de resurse financiare pentru 

renovarea şi utilizarea  adecvată a acestuia 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

 

Raportor: Constantin BRAGOI 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIE: 

Act. 1.2.6. punct. 3  

 

 

 

 

  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 ” 

 



Organizarea cursurilor de formare continuă pentru judecătorii de instrucţie evaluaţi 

Termenul de realizare:  Trimestrul IV 2012-II 2013 

 

Act. 1.3.1. punct. 1  

Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți 

ai sectorului justiţiei 

Termenul de realizare:  Trimestrul II 2012 

 

Act. 1.3.1. punct. 8  

Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea 

iniţială  şi continuă 

Termenul de realizare:  Trimestrul II 2013 

Act. 1.3.2 punct. 1 

Crearea sistemului care să permită determinarea completă  și la timp a necesităților de instruire a 

reprezentanților sectorului justiției 

Termenul de realizare:  Trimestrul I- II  2013 

Act. 1.3.2. punct. 5  

Revizuirea     modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional al Justiţiei 

Termenul de realizare:  Trimestrul I- IV  2012 

Act. 1.3.10. punct. 3  

Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățământ pentru instruirea continuă a  

asistenţilor  judiciari 

Termenul de realizare: Trimestrul I- II 2012  

Raportor: Anastasia PASCARI 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

Act. 1.3.3. punct. 1  

Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării judecătorilor pe 

cauze specific 

Termenul de realizare: Trimestrul IV 2012 

Act. 1.3.3. punct. 2 

Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze specific 

Termenul de realizare: Trimestrul I- II  2013 

Act. 1.2.6. punct. 5  

Monitorizarea implimentării modificărilor și a modului de exercitare a funcției de judecător de 

instrucție 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2013-IV 2014 

Raportor: Dumitru VISTERNICEAN 

 

 

 

15:45– 

16:00 

Discuții cu privire la Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 

Pilonului I al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, acțiuni prevăzute pentru anul 

2014. 

 

 

16:15- 

16:30 

Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în coordonarea 

implementării reformei în domeniul justiției” 

16:30 – 

16:45  

 

Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare şi monitorizare a 

Pilonului I și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și 

a invitaților adiționali. 

 

 

    

 



I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  8 membri prezenți din numărul total de 13 membri cu 

drept de vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

c. Alegerea președintelui ad-hoc al ședinței din 19.12.2013- Tatiana Răducanu, membru CSM 

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

Subiectul I: Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 
 

Tatiana Răducanu: 

Ședința se declară deschisă, se pun în discuție acțiunile potrivit agendei: 

Diana Cucer: 

Act. 1.3.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 

privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 

Termenul de realizare:  Trimestrul IV 2012 

În lunile septembrie-octombrie-noiembrie 2013, au fost organizate ședințe cu reprezentanții Institutului 

Național de Justiție, cu care au fost discutate aspecte cheie ale proiectului. După cum se cunoaște este varianta 

finală a proiectului, de asemenea a fost discutată cu Direcția avizare a actelor normative din cadrul Ministerului 

Justiției. La etapa actuală se definitivează  proiectul și se planifică pentru luna ianuarie transmiterea proiectului 

pre avizare , iar pentru expertiza anticorupție- pentru luna februarie, după care proiectul va fi remis Guvernului. 

Olga Pisarenco: 

Într-adevăr au avut loc două ședințe în care au fost discutate Proiectul, dar numai pînă la art. 10, dar proiectul 

final INJ nu-l cunoaște. De asemenea sunt divergențe între opinia INJ și cea a Ministerului Justiției. Este 

propunerea de a fi stabilită o ședință pentru a discuta varianta finală. 

Tatiana Răducanu: 

Acțiunea este realizată parțial 

Diana Cucer: 

Act. 1.1.1 punct. 2  
Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească  

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2013 

Pentru elaborarea acestui proiect, este necesară realizarea unui studiu, de care se ocupă Centrul de Resurse 

Juridice. Prezentarea studiului se preconizează pentru ianuarie 2014.  

Nadejda Hriptievschi: 

Aceasta este una dintre acțiunile la care urmează să fie revăzut termenul de realizare. Acțiunea  s-a început în 

anul 2013, primul trimestru și prin memorandumul semnat între Ministerul Justiției și Consiliul Superior al 

Magistraturii. Din cauza complexității studiului, alegerilor din cadrul CSM, s-a convenit publicarea studiului 

după data de 20 ianuarie. Proiectul de lege nu poate fi realizat pînă la finalizarea studiului. A fost expediat, cu 

titlu de informație, datele preliminare. 

Această acțiune poate fi considerată nerealizată.  

Tatiana Răducanu: 

Respectiv această acțiune este nerealizată. 

Doina Cazacu: 

Dacă este posibil de făcut o precizare: dacă în luna ianuarie va fi publicat studiul care va fi expediat grupului, 

secretariatului. Respectiv, propunerea este de a nu schimba calificativul în "nerealizat", dacă în luna ianuarie va 

fi deja studiul și va avea loc în ședința din ianuarie și aprobarea raportului anual pe piloni. 

Nadejda Hriptievschi: 

Acțiunea dată nu ține de studiu, ci de proiectul de lege, și ea va fi nerealizată și în luna ianuarie. 

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot? 

Olivia Pîrțac: 

Calificativele, la aprobarea raportului se pot schimba.  

Tatiana Răducanu: 

Se pun la vot: 



Din numărul de persoane cu drept de vot sunt prezente  8 persoane. 

Concluzie: 

Votat unanim- acțiune nerealizată 

Constantin Bragoi: 

Act. 1.2.2. punct. 5  

Asigurarea fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării Programului integrat de gestionare 

a dosarelor 

Termenul de realizare: Trimestrul  II 2013-IV 2016 

Suportul tehnic se are în vedere- calculatoare, servere sau este vorba de programe ș.a?  Ambele componente- 

hardurile : pentru 2013 au fost prevăzute surse financiare pentru 18 instanțe, în sumă de la 45 000 la 85 000 lei. 

Instanțele trebuiau să asigure cu calculatoare și să asigure funcționalitatea serverelor. În ceea ce ține de 

asigurarea funcționalității, de acest segment se ocupă  Centrul de Telecomunicații Speciale care se ocupă de 

fiecare component.  A fost lansată versiunea a IV-a a PIGD.  

Tatiana Răducanu: 

Cu cîteva săptămîni în urmă a fost prezentată declarația ambasadorului SUA, că au fost investite în PIGD circa 

25 mln lei și acesta nu funcționează sau parțial și nu este clar unde sunt banii. Dacă spunem că este realizat 

parțial, atunci nu ar fi corect apreciat. 

Constantin Bragoi: 

Cred că ar fi corect de considerat acțiunea ca fiind realizată, sarcina MJ era de procurat și pus în aplicare. 

USAID este cea care a realizat proiectul și pentru justiție au fost cheltuiți mai puțin de 12 mln  lei. Programul 

este funcțional, în toate instanțele. Sunt un șir de deficiențe, dar acestea au un caracter obiectiv, vorbim despre 

lipsa unei infrastructuri corespunzătoare. În judecătoriilor Centru, Buiucani și Rîșcani se înregistrează lipsa 

birourilor. 

Nadejda Hriptievschi: 

Curtea Supremă de Justiție nu este dotată suficient. ROLISP lucrează la CSJ. Propun ca acesată acțiune să nu 

fie considerată realizată, ci realizată parțial, deoarece mai sunt instanțe care urmează să se adapteze sistemului. 

Constantin Bragoi: 

Curtea Supremă de Justiție are un mecanism separat de finanțare. CSJ are un server care funcționează. Acțiunea 

sună: asigurarea instanței cu întreg suportul tehnic necesar. 

Nadejda Hriptievschi: 

Se preconizează un raport la moment? 

Constantin Bragoi: 

Evident, este periodic, de fiecare dată cînd se încheie contract cu CTS. 

Doina Cazacu: 

Rugăm ca să veniți cu un raport, ultimul care a fost realizat, pentru a fi transmis grupului de monitorizare și 

coordonare, unde să fie inclusă informația ce ține de numărul de instanțe, de calculatoare etc.  care în ședința 

următoare să fie probată realizarea acestei acțiuni. În raportul anual pe Strategie există rubrica "acte 

probatoare" care urmează a fi completată. 

Olga Pisarenco: 

Există această rubrică în care se conțin acte probatoare, INJ cînd raportează aduce acte probatoare. Indicatorul 

de rezultat urmează a fi completat.  

Constantin Bragoi: 

Fiecare instață urma să fie dotată, nu consider necesar de a veni cu informație suplimentară pentru a demonstra 

realizarea acestei acțiuni. Fiecare utilizator are o stație de lucru conectată într-o rețea și se loghează într-un 

singur sistem informațional. 

Doina Cazacu: 

Toate instituțiile, cînd raportează și solicită schimbarea calificativului din "realizat parțial" în "realizat ", aduc 

acte confirmative. 

Constantin Bragoi: 

Dvs propuneți ca la acțiunea următoare să vă prezint cîte concursuri au fost desfășurate? 

Doina Cazacu: 

Nu se solicită un raport complex, ci doar numărul de concursuri efectuate și rezultatul acestora- cîte contracte 

au fost încheiate. 

Olivia Pîrțac: 

Indicatorul ține de numărul instanțelor care beneficiază. 

Constantin Bragoi: 

47 de instanțe, nu de fapt sunt 51, în care intră DAJ, MJ, CSJ. 



Olivia Pîrțac: 

Așa gen de acțiuni trebuie raportate, documentele probatorii sunt obligatorii. 

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot necesitatea prezentării unui raport pe acțiune. 

Concluzie: 5 voturi pentru 

Acțiune arămîne parțial realizată. 

Olivia Pîrțac: 

Asemenea acțiuni care sunt continue, se apreciază în funcție de perioada raportată, putem s-o apreciem 

realizată penrtu perioada raportată, dacă au făcut tot ce și-au planificat pîna acum  sau realizată parțial, dacă nu 

au realizat tot ce și-au planificat.  

Tatiana Răducanu: 

Se propune ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

Concluzie: votat unanim, acțiune realizată pentru perioada de raportare. 

Constantin Bragoi: 

Act. 1.1.12 punct. 4 

Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în vederea construcţiei/renovării sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- II 2014 

Practic  de executarea acțiunii respective, cît și celei următoare, se ocupă nemijlocit instanțele de judecată. 

Astfel, prin Legea Bugetului, aprobată pentru 2013 au fost alocate resurse financiare, prin rectificarea legii 

bugetului din noiembrie 2013, aceste surse au fost suplinite cu circa 54 mln lei. La moment este o rată înaltă de 

realizare și finisare a lucrărilor. Aceeași informație ține și de acțiunea 1.1.12. p. 6 Elaborarea devizelor de 

cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti. Aici ce ține de judecătoria Ungheni, 

care are alocată suma de 700 000 lei și pentru 2014-2015 este planificată edificarea uni nou edificiu. Actele 

sunt în curs de realizare, astfel luni-marți vom putea prezenta documentele respective spre plată. Numărul de 

instanțe care au făcut renovări este mai mare, decît au fost planificate. 

Mancevschi Oleg: 

Indicatorii sunt: numărul  de concursuri organizate. Trebuie selectate anumite instutuții de proiectare. Cîte 

instituții au fost selectate? 

Constantin Bragoi: 

În Moldova sunt 3, toate 3 au fost selectate. În 2013 au fost 8 instanțe, dra renovările nu s-au limitat la 8 

instanțe. 

Mancevschi Oleg: 

Elaborate devize de cheltuieli?  

Constantin Bragoi: 

26 devize de cheltuieli. 

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot atribuirea calificativului realizat pentru perioada de raportare pentru acțiunile 1.1.12 punct. 4 și  

1.1.12. p. 6. 

Concluzie: Votat unanim 

Nadejda Hriptievschi: 

De la toate instituțiile se solicit acte probatorii, de asta pentru a nu fi selectivi, este corect ca și MJ să 

vină cu astfel de acte. 
Constantin Bragoi: 

Aceste acte confirmatoare vor fi expediate secretariatului. 

Act. 1.1.12 punct. 8 

Elaborarea proiectului  Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al proiectului 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

Ministerul Justiției a făcut 2 solicitări autorităților locale pentru a identifica un edificiu, lot de teren. Ofertele 

făcute de către Primărie au fost analizate, însă nu sunt suficiente. A fost efectuată o notă care a fost expediată 

ministrului.  

Tatiana Răducanu: 

Acțiunea nu este realizată. 

Olivia Pîrțac: 

Ce v-ați propus pentru 2013? 

Constantin Bragoi: 

Identificarea lotului. În devizul de cheltuieli figurează suma de 40 mln lei, ceea ce este insuficient pentru un 



sediu de așa avengură. Sediul respectiv trebuie să aibă un teren de  aproximativ 2 hectare. În notă a fost 

solicitaă o altă abordare, poate nu construcția unui sediu nou, ci reconstrucția unor edificii conservate aflate în 

gestiunea autorităților publice locale, care pot trece cu titlu gratuit în gestiune. 

Concluzie: acțiunea nu este realizată. 

Nadejda Hriptievschi: 

Această acțiune este lipsită de un studiu de fezabilitate, fapt care este o omisiune la crearea Strategiei. Aș vrea 

să propun, că pe de o parte se face optimizarea hărții instanțelor judecătorești, pe de altă parte se consumă 

foarte multe eforturi pentru a identifica un Palat al Justiție. Nu este clar dacă este nevoie de o așa instituție. Nu 

ar fi cazul să fie comasate acțiunile… 

Constantin Bragoi: 

În calulele făcute, acest sediu urmează să încorporeze practic jumătate din instanțele din Moldova. Se vor 

include instanțele de fond,  instanțele specializate din Chișinău, Curtea de Apel din Chișinău și Curtea Supremă 

de Justiție. Se propunea ca și procurorii să fie incluși, dar preventiv numărul de persoane care vor activa este în 

jurul de 1500, locurile de la parcare trebuie să fie în jur de 2000. Loturile identificare trebuie să aibă și căi de 

acces.  

Tatiana Răducanu: 

Sediile judecătoriilor, ale Curții de Apel vor fi transmise municipalității?  

Olivia Pîrțac: 

Dacă v-ați propus să identificați terenul, au fost realizate mai multe activități pentru a-l identifica, poate 

acțiunea este realizată parțial pentru perioada de raportare? 

Doina Cazacu: 

Terenul nu este identificat. Cîțiva pași nu constituie realizarea măcar a unui indicator. 

Olivia Pîrțac: 

Pentru acțiunile continue se apreciază în funcție de ce și-au propus să realizeze. 

Tatiana Răducanu: 

s-a votat că nu este alocat, respectiv nu este realizat. 

Constantin Bragoi: 

Act. 1.1.12 punct. 9 

Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de resurse financiare pentru 

renovarea şi utilizarea  adecvată a acestuia 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2013- IV 2016 

Anul 2013 este foarte constructiv, a fost identificată o sumă pentru sediul CSM, procedurile de achiziții nu s-au 

soldat cu rezultat. Deoarece suma era foarte mică. În final, au fost identificați 2 participanți, se duc negocieri de 

către CSM cu candidatul respectiv. 

Tatiana Răducanu: 

Alocarea unui sediu și funcționarea acestuia. 

Constantin Bragoi: 

Sper că la finele 2013 să se încheie contractul. 

Olivia Pîrțac: 

Este o acțiune continuă pînă în 2016, dar primul indicator sediu identificat. Ce și-au propus pentru 2013? 

Tatiana Răducanu: 

Alocarea unui sediu, Guvernul a alocat bani pentru un sediu nou. Cu acești bani nu se realizează nici un 

indicator. 

Constantin Bragoi: 

Scopul este să fie un sediu funcționabil. Se propune realizat parțial pentru perioada de raportare. 

Doina Cazacu: 

Se poate pune la vot cele 2 opțiuni: realizat parțial pentru perioada de raportare și nerealizat. 

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot: realizat parțial 

Concluzia:Unanim- acțiunea realizată parțial 

Olga Pisarenco: 

Act. 1.2.6. punct. 3  

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru judecătorii de instrucţie evaluaţi 

Termenul de realizare:  Trimestrul IV 2012-II 2013 

Cursurile s-au efectuat, mai mult de 40 ore.  

Tatiana Răducanu: 

 se pune la vot- votat unanim 



Concluzie: realizat 

Olga Pisarenco: 

Act. 1.3.1. punct. 1  

Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai 

sectorului justiţiei 

Termenul de realizare:  Trimestrul II 2012 

A fost elaborat și aprobat, plasată pe pagina web al INJ, în septembrie 2013.  

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot ca fiind acțiune realizată. 

Concluzie: unanim- acțiune realizată 

Olga Pisarenco: 

Act. 1.3.1. punct. 8  

Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea iniţială  şi 

continuă 

Termenul de realizare:  Trimestrul II 2013 

Este o acțiune nerealizată, fiindcă INJ nu a reușit să identifice o persoană care să stabilească aceste criterii, INJ 

nefiind susținut nici de Ministerul Finanțelor, nici de Ministerul Justiției. 

Tatiana Răducanu: 

Nu ați avut bani pentru un concurs? 

Olga Pisarenco: 

Nu a fost posibil de a identifica expertul, INJ nu are specialiști. 

Act. 1.3.2 punct. 1 
Crearea sistemului care să permită determinarea completă  și la timp a necesităților de instruire a 

reprezentanților sectorului justiției 

Termenul de realizare:  Trimestrul I- II  2013 

Este o acțiune parțial realizată, din 2012 a foat a făcut o bază de date prin care se pot înscrie judecătorii și 

procurorii. Din motivul lipsei capacităților instituționale nu s-a realizat pînă la capăt înregistrarea 

participanților. 

Act. 1.3.2. punct. 5  

Revizuirea     modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei Consiliului Institutului Naţional al 

Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional al Justiţiei 

Termenul de realizare:  Trimestrul I- IV  2012 

Revizuirea     modalităţii de selectare a cadrelor didactice, acțiunea a fost realizată încă în 2012, cît ține de  

componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului 

Naţional al Justiţiei este nerealizată. O considerăm realizată pațial. 

Act. 1.3.10. punct. 3  

Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățământ pentru instruirea continuă a  

asistenţilor  judiciari 

Termenul de realizare: Trimestrul I- II 2012  

Planul de învățămînt a fost elaborat în primul trimestru al acestui an, curriculele au fost aprobate în trimestrul 

III 2013. Acțiunea este realizată. 

Tatiana Răducanu: 

Se pune la vot: acțiune realizată 

Concluzia:Unanim- acțiunea realizată  

Act. 1.3.3. punct. 1  

Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării judecătorilor pe cauze 

specific 

Termenul de realizare: Trimestrul IV 2012 

Act. 1.3.3. punct. 2 

Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze specific 

Termenul de realizare: Trimestrul I- II  2013 

Nadejda Hriptievschi: 

Este parte componentă ale altor acțiuni, și în ianuarie va fi terminat studiul. Ambele acțiuni mențin același 

calificativ. 

Respectiv acțiunea 1.3.3 p.2 nu este realizat, deoarce nu este modificat cadrul normativ, și este imposibil de a fi 

modificat pînă la realizarea studiului. 

Tatiana Răducanu: 



Act. 1.2.6. punct. 5  

Monitorizarea implimentării modificărilor și a modului de exercitare a funcției de judecător de instrucție 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2013-IV 2014 

Această acțiune pe parcursul anului 2013 s-a realizat, grupul de lucru a creat Regulamentul cu privire la 

procedura de selectare și numire a judecătorilor de instrucție  din 12.02.2013, poate unele prevederi vor fi 

modificate, este stabilit termenul de 3 ani, dar nu este identificat cîte mandate pot avea.  

Acțiunea este realizată, este hotărîrea CSM cu privire la numărul de ore pentru instruire- 40 ore.  

Olga Pisarenco: 

Este necesar de a modifica cadrul legislativ. 

Doina Cazacu: 

Rămîne același calificativ. 

Olivia Pîrțac: 

Sunt 2 indicatori, aveți încă un an întreg pentru monitorizare. Care este planul CSM? Putem lua act de această 

informație.  

 

Subiectul II. Discuții cu privire la Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 

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

 

Doina Cazacu: 

Către memebrii grupului de monitorizare și coordonare au fost expediate Planurile de activitate pentru anul 

2014, pentru a fi incluse și completate. Cu regret, numai INJ a completat și a remis secretariatului. Solicităm 

respectuos ca acestea să fie completate și transmise secretariatului.     

  

 

Subiectul III.  Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției”           

 

Olivia Pîrțac: 

Sistemul de coordonare funcționează din 2012, există Regulament, Metodologie și în acest termen am analizat 

care lucruri ar trebui ajustate. Propunerile sunt prezentate, fiind expediate în prealabil.  

Prima modificare la Metodologie se referă la termenul de prezentare a instituțiilor implementatoare. S-a redus 

termenul de 3 zile, pentru a le respecta aceasta îi va ajuta. Punctul .24 se referă la adaptarea procedurilor de 

apreciere a acțiunilor. Acestea se referă la  împărțirea acțiunilor, acum să fie 3 categorii: acțiuni scadente- 

termenul de implementare a expirat, acțiuni cu caracter continuu- acțiuni care conform planului de 

implementare nu a expirat , însă specificul acțiunii solicită ca implementarea deplină să fie repetată, acțiunea cu 

termen mai mare de implementare- acțiuni care conform planului de implementare nu a expirat și nu sunt 

acțiuni continue. La acțiunile continue- instruirile, privirea mai obiectivă, cu termen mai mare de realizare- 

construcțiile, renovările.   

Se adaugă despre care s-a vorbit, acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată 

conform termenelor, obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de 

acţiuni, pentru că, în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând 

cheltuieli nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor 

obiective create. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare portocalie. ” 

1) la punctul 25, textul primei fraze se substituie cu textul „Nivelul de implementare a acțiunilor cu 

caracter continuu și a acțiunilor cu termen de realizare mai mare se apreciază în baza planului de 

implementare al acțiunii respective stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce 

vizează realizarea acțiunii respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan rezonabil de 

implementare adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni.”; 

2) la punctul 25, după ultima propoziție punctul se substituie cu punct-virgulă și se 

adaugă textul „ – n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de instituția responsabilă, și a 

estimării unui plan rezonabil de implementare adecvată a acțiunii respective, nu s-a desfășurat nicio 

acțiune de implementare, termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată 

deplin la o etapă ulterioară.”; 

3) punctul 26 se exclude; 



4) la punctul 30, la lit. a) și lit. b) textul „intermediare și anuale” se substituie cu textul 

„semestrial”, iar la lit. c) textul „rapoarte de monitorizare anuale generale” se substituie cu textul 

„rapoarte de monitorizare generale (anual)”; 

5) punctul 33 va avea următorul cuprins: „Instituțiile responsabile prezintă rapoarte 

semestrial, reflectând evoluțiile cu privire la implementarea Planului de acțiuni și a Strategiei. 

Raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 30 iunie a anului se prezintă până la data 

de 15 iulie a anului în care se raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 

31 decembrie a anului se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.”  

6) la punctul 34, după cuvântul „prezintă” se adaugă cuvântul „semestrial”; 

7) la punctul 34, 35, 36, 37 textul „intermediare și anuale” se exclude;  

8) la punctul 37, la sfârșit, după punct, se adaugă textul „Partea tabelară se structurează în 3 secțiuni: 

I. Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni cu caracter continuu în perioada raportată; III. 

Acțiuni cu termen mai mare de realizare.”; 

9) la punctul 38, cuvântul „intermediar”, iar la punctul 39, cuvântul „intermediare” se substituie cu 

textul „cuprinzând evoluțiile până la data de 30 iunie”;  

10) la punctul 40, cuvântul „anual”, iar la punctul 41, cuvântul „anuale” se substituie cu textul 

„cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie”; 

11) la punctul 42 cuvântul „anual”, precum și cuvântul „anuale”, la punctul 43 cuvântul 

„anual”, iar la punctul 45 textul „anual pentru anul precedent”, se exclud; 

12) la punctul 46, tabelul se substituie cu tabelul următor: 
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13) punctul 47 va avea următorul cuprins: „Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea 

tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii raportate, 

conform Planului de acţiuni; 

în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii 

raportate; 



în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu indicarea 

perioadei de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, descrierea 

conținând o estimare cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În cazul în care conform 

Planului de acțiuni sunt mai multe instituţii responsabile pentru realizarea acțiunii, în descriere sunt 

specificate măsurile întreprinse de fiecare instituție în parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform prevederilor 

prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune nerealizată, acțiune 

irelevantă; acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune realizată parțial (pentru perioada 

de raportare), acţiune nerealizată (pentru perioada de raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică mijloacele 

financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică cheltuielile reale bugetate, care 

au fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care acțiunea se realizează cu alocări suplimentare 

suportului bugetar, se indică și se descrie natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii 

respective și donatorul și/sau partenerul de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de implementare 

a acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în termenul stabilit de Planul de 

acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun concluziile şi recomandările privind 

înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi care se 

anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în dependență de acțiune 

în conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2. ” 

II. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, aprobat prin Ordinul nr. 278 din 13.06.12, după cum urmează: 

1) la punctul 4 lit. c), textul „ , creat prin Decretul Preşedintelui nr. 134-VI din 19.05.2011” se exclude; 

2) la punctul 13, în ultima propoziție, înainte de punct se adaugă textul: „ , iar, dacă acesta lipsește, de 

președintele ședinței ales ad-hoc”. 

3) la punctul 27, textul din ultima propoziție „cu excepţia cazului când se deviază de la acordul stabilit 

din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru” se 

substituie cu textul „iar în cazul când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest 

lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua dată a 

ședinței cu președintele Grupului de lucru”;  

4) la punctul 37 lit. f), textul existent se substituie cu „coordonează, în timp util, plasarea documentelor 

relevante activității grupului (agende, procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, studii etc.) pe 

pagina web consacrată reformei;”; 

5) la punctul 39, textul „trimestrială a unei reuniuni comune” se substituie cu textul „periodică a 

reuniunilor comune”; 

6) la punctul 40 ultima propoziție se exclude; 

7) punctul 56 va avea următorul cuprins: „Persoana care nu este membru al Grupurilor de lucru, 

membru supleant, membru observator, persoană invitată de către Grupul de lucru, poate participa la 

şedinţele Grupurilor de lucru, depunînd o cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu 

cel puțin o zi pînă la data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de 

lucru invită solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea neconstructivă, 

conflictuală a persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru pot interzice temporar sau total 

prezența solicitantului la ședințele Grupului de lucru respectiv.”;   

8) după punctul 58 se adaugă punctul 59, care va avea următorul cuprins: „În cazul în care 

reprezentantul instituției societății civile-membru cu drept de vot a Grupului sectorial absentează 

sistematic de la ședințele acestuia, sau la solicitarea instituției societății civile-membru, se alege o altă 



instituție a societății civile în calitate de membru cu drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se 

face prin decizia Grupului de coordonare, în baza propunerilor venite de la Grupul sectorial, de la 

membrii observatori sau de la membrii Grupului de coordonare.”; 

9) după punctul 59 se adaugă punctul 60, care va avea următorul cuprins: „Ministrul justiției își 

modifică ordinele relevante privind componența instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor 

Grupului de coordonare. ” 

10) denumirea „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” conținută în anexele 

Ordinului nr. 278 din 13.06.12 se substituie cu „Centrul Național Anticorupţie”. 
Cazacu Doina: 

A apărut ideea de a identifica numărul expres al ședințelor de absențe ale societății civile, adică de a substitui 

cuvîntul "sistematic" într-o cifră expresă- 2, 3  absențe. Aceasta ar fi o măsură ce ar aprecia corect și ar ajuta să 

fie întrunit cvorumul. 

Olivia Pîrțac: 

Grupul de coordonare are dreptul să decidă care este acel sistematic. Secretariatul vine cu un raport, prin care 

se propune cine urmează a fi exclusă și a fi propus un alt membru al societății civile. Este un drept de a alege 

dat grupului.  

Tatiana Răducanu: 

Pentru fiecare caz se va decide aparte. 

Doina Cazacu: 

Pe motiv că nu mai este cvorumul nu putem pune la vot agenda pentru ședința următoare, se propune 

următoarea ședință pentru data de 31 ianuarie 2014, ora 15:00.  

Tatiana Răducanu: 

Ședința se declară închisă. 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

- stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe. 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 31 ianuarie 2014 ora 15:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: Raportul anual pentru 2013. 
 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

- Agenda ședinței; 

- Planul de activitate al Grupului de lucru pentru 2013; 

 

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 

            ________________________                                             _________________________ 

                  Tatiana RĂDUCANU                                                           Doina CAZACU 

 

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



N

r

. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A

. 
Membrii cu drept de vot  

 Diana Cucer Ministerul Justiției 

 Tatiana Răducanu Consiliul Superior al Magistraturii 

 Constantin Bragoi Departamentul de Administrare Judecătorească    

 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

 Oleg Mancevschi  Uniunea Avocaților 

 Adrian Șova  Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Andrei Bătrînac Institutul de Reforme Penale 

 Nadejda Hriptievschi Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

B

. 
Membrii observatori  

 Ana Arseni  Ministerul Afacerilor Interne 

C

. 
Membrii invitați  

 Ion Graur Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domaniul justiției” 

 Secretariat  

 Olivia Pîrțac Ministerul Justiței 

 Igor Blanari Ministerul Justiței 

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E

. 
Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 Daniela Nemerenco Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 



 

 
 

 


