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AGENDA 

 

Ședința nr.8 

Grupului de coordonare și monitorizare a Pilonului III  

“Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești“ 

 

 Joi, 27 noiembrie 2014 

 

Locul desfăşurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dl.Dumitru Visternicean, Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
MD 2012, or. Chişinău, str. 31 August 

1989, nr. 82  tel. 23-47-95, fax 23-47-97 
http://www.justice.gov.md 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
MD-2012, г.Кишинэу,  ул. 31 Августа 1989, 

№82  тел.23-47-95, факс 23-47-97 
http://www.justice.gov.md 

15:00 – 16:30 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care 

termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Act. 3.1.1. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal 

în oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare a personalului în 

funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului 

 (Trimestrul II 2012 – II 2013)  

 Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat 

(Trimestrul III 2012 - IV 2012)  

 Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date 

pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată 

de stat 

(Trimestrul I 2012 - III 2013)  

Act. 3.2.2. punct. 1 Elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul IV 2012 - IV 2013)  

Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de 

executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul 

autorizat, de notar, de mediator 

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare 

în profesie 

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  

Act. 3.3.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din sistemul de management 

al informaţiei şi de  comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte  accesul la 

bazele de date 

(Trimestrul III 2012 - IV 2012)  
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Intervenient -  Vlad Cîrlan (Ministerul Justiției) 

 

Act. 3.1.2 punct.2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice garantate de stat 

(Trimestrul II 2013 - III 2013)  

Acţ.3.1.2 punct.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a 

complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios 

administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui 

procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de 

stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii 

(Trimestrul I 2013 - I 2014)  

 

Intervenient -  Andrei Batrînac (Consiliul Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat) 

 

Act. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a 

planului de învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2012 - II 2013)  

 

Intervenient -  Mariana Pitic (Institutul Național al Justiției) 

  

16:30 – 16:45 
Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind 

Pilonul III, 2015.  

  

16:45 – 17:00 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 


