
 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Data: 13 februarie  2015 

Ședința nr. : 1 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: DOREL MUSTEAȚĂ, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

15:00-15:15 Prezentarea Raportului anual 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul I al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - 

trimestrul IV, 2014. 
 

15:15-16:30 Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2014 privind Pilonul I. 

Aprobarea Raportului. 

 

16:30-16:45 Aprobarea Planului de activitate pentru anul 2015 

16:45-17:00 Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- 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. Prin Hotărîrea CSM, a fost modificată lista membrilor cu drept de vot, astfel pentrru Pilonul I a fost 

desemnat Dl. Dorel Musteață.  

d. Alegerea noului Președinte al grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I- Dorel Musteață 

II. Deliberări conform Agendei   

Subiectul I.  

Prezentarea Raportului anual 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul I al Strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2014 

 

Dorel Musteață: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

 

Secretariat: 

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la 

asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a eficienței 

sistemului judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate 

în efectuarea justiției. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 120 de acțiuni. Până în trimestrul 
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IV  anul  2014, conform  termenelor, trebuiau finalizate 48 acțiuni, dar este prevăzută perioadă de 

implementare  altor 24   acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare.Din 

cele  48 acțiuni scadente la data de 31 decembrie  2014 – 21  sunt realizate, 19  realizate parțial, 6 nerealizate 

și 2 acțiuni desuete. Din 10 acțiuni cu caracter continuu, 9 sunt realizate și 1 acțiune este nerealizată, 14 din 

acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii: 10  acțiuni sunt 

realizate pentru perioada de raportare, 1 acțiune este realizată parțial pentru perioada de raportare, 2 acțiuni 

nu au fost realizate pentru perioada de raportare, iar o acțiune a fost declarată ca fiind desuetă. 
 

 

SUBIECTUL II. Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2014 privind Pilonul I. 

Aprobarea Raportului. 

Secretariat: 

ACȚIUNI SCADENTE: Trimestrul I 2011- IV 2014 

Act. 1.1.1 punct. 1 - realizată parțial 

Act. 1.1.1 punct.2 - realizată parțial 

Act. 1.1.2 punct. 1 – realizată parțial 

Act. 1.1.2 punct. 2 – nerealizată 

Act. 1.1.3 punct. 3 – realizată 

Act. 1.1.4 punct. 2  - realizată parțial 

Act. 1.1.6. punct.4 – realizată 

Act. 1.1.6. punct.5 -  realizată parțial 

Acț. 1.1.6. p.6  - realizată parțial 

Acț. 1.1.7. punct.3 -  realizată 

Acț. 1.1.9. punct.3 -  realizată parțial 

Acț. 1.1.9. punct. 4 – realizată 

Acț. 1.1.11. punct.1–realizată parțial 

Acț. 1.1.11.p.2 – realizată parțial 

Acț. 1.1.11. punct. 3  - realizată parțial 

Acț. 1.1.11. punct. 4 - realizată parțial 

Acț. 1.1.12. punct. 1 –irelevantă 

Acț. 1.1.12. punct. 4 – realizată (schimbare calificativ din realizată parțial) 

Acț. 1.2.2. punct.4 – realizată parțial 

Acț. 1.2.2.punct 7 – nerealizată 

Acț. 1.2.2. punct. 10 – realizată 

Acț. 1.2.3. punct. 3 – realizată  

Acț. 1.2.3. punct.4 – nerealizată (schimbare calificativ din realizată parțial) 

Acț. 1.2.4. punct.1 – realizată  

Acț. 1.2.4. punct. 3 – desuetă 

Acț. 1.2.4. punct.5 -  realizată 

Acț. 1.2.6. punct. 2 -  realizată 

Act. 1.2.6. punct.5 – realizată 

Acț. 1.3.1. punct. 2 – realizată  

Act. 1.3.1. punct. 3 – nerealizată  

Acț. 1.3.1. punct. 4 – realizată parțial  

Acț. 1.3.1 punct. 5 – realizată 

Acț. 1.3.1.punct 6 – nerealizată  

Acț. 1.3.1. punct. 8 – nerealizată  

Acț. 1.3.2 punct. 1 – realizată  

Acț. 1.3.2 punct. 2 – realizată parțial 

Acț. 1.3.2 punct. 3– realizată parțial 
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Acț. 1.3.2. punct. 5 – realizată parțial 

Acț. 1.3.2. punct. 7 – realizată 

Acț.1.3.2. punct. 8 – realizată  

Acț. 1.3.3. punct. 2 – realizată parțial 

Acț. 1.3.3. punct. 4 – realizată 

Acț. 1.3.4. punct. 1 – realizată  

Acț. 1.3.4. punct. 2 – realizată  

Acț. 1.3.4 punct. 3 – realizată  

Acț. 1.3.5. punct.4 – realizată  

Acț. 1.3.5. punct. 5 – realizată  

Acț. 1.3.6. punct.2 – realizată  
 

 

ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU- Trimestrul I 2011- IV 2014 

 

Acț. 1.1.3 punct. 2 – realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.3 punct. 4 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.4. punct. 3- realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.5 punct. 3 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.5 punct. 5 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.5. punct.6 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.2.2. punct. 9 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț.1.2.3. punct.6- realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.2.5. punct.2 - nerealizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.3.10. punct.4- realizată pentru perioada de raportare 
 

 

ACȚIUNI CARE AU UN TERMEN DE IMPLEMENTARE MAI MARE-  Trimestrul I 2011- IV 2014 

Acț. 1.1.1. punct. 3 - nerealizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.12 punct.5 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.12 punct.6 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.12 punct. 7- realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.12 punct. 8- irelevantă 

Acț. 1.1.12 punct. 9 - realizată pentru perioada de raportare 

Act. 1.1.12 punct. 10 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.1.12 punct. 11 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.2.1 punct.3 - realizată parțial pentru perioada de raportare 

Acț. 1.2.2. punct. 5 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.2.2. punct. 6- realizată pentru perioada de raportare 

Acț.1.2.4. punct 4 - realizată pentru perioada de raportare 

Acț. 1.3.1. punct 7- nerealizată pentru perioada de raportare 

Acț.1.3.10. punct 2 - realizată pentru perioada de raportare 
 

Concluzie: 

Raportul anual pentru 2014, aprobat cu vot unanim. 

SUBIECTUL III. Aprobarea Planului de activitate pentru anul 2015 

 

Acțiunea 1.1.1 p.1- Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor 
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judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de 

judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile. 

a) Finalizarea studiului sub aspectul financiar - 01.-05.2015 

 

Acțiunea 1.2.2. p. 4 - Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal 

 

Planificat:  

a) Finalizarea testării versiunii IV-1- 01-06.2015 

b) Implementarea versiunii IV-1- 07-12.2015 

 

Acțiunea  1.3.5 punct. 5- Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a 

performanţei judecătorilor 

a) Desfășurarea monitorizării – 01-06.2015 

b) Elaborarea raportului de monitorizare – 07-09.2015 

c) Prezentarea publică a raportului - 10.2015 

 

Concluzie:  

Planul de activitate pentru anul 2015 al Grupului de monitorizare și coordonare a SRSJ aprobat prin vot 

unanim. 

 

SUBIECTUL IV. Discuții generale: 

 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 

Pentru ședința din martie 2015, se vor discuta acțiunile prioritare care vor beneficia de asistență externă 

pentru Pilonul I, acțiunile la care s-au înregistrat evoluții, progrese pentru primele 3 luni ale anului 2015. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

1) Aprobarea raportului anual pentru 2014,  

2) Aprobarea Planului de activitate pentru anul  2015  

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

 

- Data: martie 2015 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

V. Anexe  

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

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. 

 

                    Președinte                                                                               Secretar 
      ___________________________                                            ______________________ 

 

              Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Doina CAZACU 
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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 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Dorel Musteață  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Elena Corolevschi Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

5 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

6 Chebac Dumitru Uniunea Avocaților 

7 Ilie Chirtoacă Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Stela Mocan Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 

Abrevieri:  

 

INJ- Institutul Național al Justiției 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 


