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Data: 15 aprilie 2013 

Ședința nr. : 3 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nichifor COROCHII 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
- Monitorizarea modului de realizare al acțiunilor care nu au fost realizate în anul 2012 și a celor care au 

ca termen de implementare trimestrul I, 2013.  
RAPORTOR, 

Institutul Național al Justiției  

Act. 1.3.1. punct. 1 Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai 

sectorului justiţiei  

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  
Act. 1.3.2. punct. 6 Elaborarea unor metode moderne de instruire  

Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a persoanelor cu 

vechime în muncă  

 Act. 1.3.10. punct. 3 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățămînt pentru instruirea continuă a 

asistenţilor judiciari  
- Identificarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2014. 

- Discutarea şi aprobarea  proiectului Planului de activitate - 2013 al Grupului de lucru pentru Pilonul I. 

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Monitorizarea modului de realizare al acțiunilor care nu au fost realizate în anul 2012 și a celor 

care au ca termen de implementare trimestrul I, 2013 

Anastasia PASCARI: 

Act. 1.3.1. punct. 1 Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor 

reprezentanți ai sectorului justiţiei  

Concluzie: acţiune parţial realizată 

 

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  

Concluzie: acţiune parţial realizată 

 

Act. 1.3.2. punct. 6 Elaborarea unor metode moderne de instruire  

Concluzie: acţiune parţial realizată 

 

Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a 

persoanelor cu vechime în muncă. Comisia nu poat fi creată pentru că nu există cadru legislativ în acest sens.  

Concluzie: acţiune nerealizată 

Recomandare: de a crea un grup de lucru în vederea realizării acestei acţiuni. 
 

 

 
 

  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” 
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 Act. 1.3.10. punct. 3 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățămînt pentru 

instruirea continuă a asistenţilor judiciari  

Concluzie: acţiune nerealizată 

 

Decizie /Concluzie :  

Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului documente probatoare cu privire la realizarea 

acţiunilor menţionate. 

 

Subiectul 2. Identificarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2014 

Natalia CRISTIAN: În cadrul şedinţei membrii Grupului de lucru vor stabili acţiunile prioritare 

pentru anul 2014 în vederea solicitării asistenţei externe. 

 

Decizie/Concluzie: Membrii grupului de lucru au decis unanim acţiunile prioritare pentru anul 2014 

care urmează a fi remise partenerilor de dezvoltare pentru a-şi exprima disponibilitatea în vederea 

asistenţei finaciare/tehnice. 

 

Subiectul 3. Discutarea şi aprobarea  proiectului Planului de activitate - 2013 al Grupului de lucru 

pentru Pilonul I. 

Natalia CRISTIAN: Este necesar ca membrii Grupului de lucru să remită Secretariatului informaţii 

privind subacţiunile şi termenii acestora în vederea realizării acţiunilor incluse în Planul de activitate 

al grupului de lucru pentru anul 2013. 

 

Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului pînă la finele lunii aprilie 

2013  subacţiuni şi termenii acestora pentru fiecare acţiune din Plan. 

 

Subiectul 4: Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum 

şi a invitaţilor adiţionali 

 

Decizie/Concluzie:  

1) Toti membrii prezenţi au votat unanim data şedinţei următoare 

2) Au fost stabilite subiectele pentru şedinţa următoare 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe 24 mai 2013, ora 15:00 

- De a include în agenda şedinţei din data de 24.05.2013 subiecte cu privire la monitorizarea acţiunilor, 

discutarea şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2013. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 24 mai 2013 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Monitorizarea acţiunilor:  

- Discutarea şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 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  
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                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Nichifor COROCHII                                                                Natalia CRISTIAN 

                                                     

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Nichifor COROCHII Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Elena COROLEVSCHI Departamentul de administrare judecătorească 

3 Anastasia PASCARI Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiţie 

5 Gheorghe AVORNIC Uniunea Avocaţilor 

6 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Domnica MANOLE Curţile de Apel 

8 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice 

9 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

1 Natalia VÎLCU USAID 

2 Ana ARSENI Miniasterul Afacerilor Interne 

C. Membrii invitați  

1 Viorel MALANCIUC Uniunea Avocaţilor 

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Lilia IONIŢĂ Ministerul Justiţiei 

2 Adrian GRIGOREV Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

3 Alexandru GHEORGHIEŞ Instanţele judecătoreşti 

4 Daniela NIMERENCO Centrul de Guvernare Electronică 

 


