
Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2011 - 2016 

 

 

  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 

 

 

AGENDA 

 

Ședința nr. 7/2016  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

” Rolul justiției în dezvoltarea economică” 

 

12 octombrie 2016  

 

Locul desfășurării: Sala Mare, etaj 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Lilian Deliu 

 

15:00 – 16:15 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care 

termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Lilian Deliu - Ministerul Justiției 

5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea 

în profesia de administrator autorizat şi supravegherea acestei 

activităţi (Trimestrul II-IV, 2012) 

Indicatori: Proiecte de acte normative elaborate şi aprobate 

 

5.1.3.p.2 - Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale 

referitoare la mecanismele alternative de soluţionare a disputelor 

(spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, 

manuale, pliante etc.) (Trimestrul - I, 2013 - Trimestrul – IV, 2016) 

Indicatori: Materiale promoţionale elaborate şi difuzate 

 

 

Maria Moruz - Consiliul de Mediere 

5.1.3.p.1 - Campanii de informare a  publicului şi a actorilor din 

sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative 

de soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei  

şi pe Internet (Trimestrul  I, 2013 - Trimestrul – IV, 2016) 

Indicatori: 1. Pagină web  specializată, creată 

2. Numărul de emisiuni TV și radio, realizate 

3. Numărul de conferinţe și seminare deschise, desfăşurate 

4. Numărul  articolelor  

de  presă publicate 

5. Spoturi video şi reclame sociale plasat 

 

Dumitru Visternicean - Consiliul Superior al Magistraturii 

5.1.2.p.6 - Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor 

directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor (Trimestrul I-IV, 2014) 

Indicatori: Recomandări pe domenii specifice/ principii directoare, 

elaborate şi aprobate 
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16:15 – 16:45 Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, 

ținînd cont de următoarele criterii: 

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile 

CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), 

precum și a domeniilor care nu au fost deloc analizate de CoE. 

 

 

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  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 


