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Reforma justiției în imagini

Actorii Teatrului național „Mihai Eminescu” au transpus
trăirile și experiențele deținuților din sistemul penitenciar din
Moldova în spectacolul „Shakespeare pentru Ana”, montat pe
scena centrului de artă Tipografia 5 din Chișinău.

Din iunie 2015, moldovenii pot accesa mai multe servicii de
stare civilă prin intermediul rețelei de ghișee multimedia.

Centrul Național Anticorupție informează cetățenii despre
riscurile corupției prin intermediul unor campanii publice
periodice cu participarea tinerilor și autorităților locale.

Persoanele liberate de pedeapsă participă la lucrări comunitare
și muncă în folosul societății – o măsură alternativă pedepselor
privative, ce permite oamenilor să se reintegreze mai ușor în
comunitate.

Instanțele judecătorești vor avea, în premieră pentru Republica
Moldova, judecători purtători de cuvânt, instruiți să faciliteze
comunicarea instanțelor cu publicul și mass-media.

Judecătorii moldoveni se vor ghida de un nou cod de
etică, aprobat la Adunarea generală a judecătorilor din 11
septembrie 2015, care are menirea de a restabili solemnitatea
profesiei și încrederea oamenilor în justiție.
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Consiliul Naţional pentru Reforma Organelor
de Ocrotire a Normelor de Drept:
reforma justiției trebuie finalizată
Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept al Republicii Moldova din 27 aprilie 2015 a examinat
și aprobat raportul privind gradul de implementare al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției (SRSJ) pentru anul 2014 și a
stabilit prioritățile de activitate în acest domeniu pentru perioada următoare.
Sesiunea Consiliului Național a fost deschisă de către domnul Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova și domnul Chiril
Gaburici, Prim-ministrul Republicii Moldova. Ambii oficiali au subliniat faptul că reforma sectorului de justiție este o premisă indispensabilă pentru consolidarea statului de drept, combaterea
corupției, integrarea europeană, dezvoltarea economică și consolidarea democrației în această țară.
Progresul implementării a SRSJ pentru anul 2014, neajunsurile, provocările și soluțiile pentru implementarea în continuare a
SRSJ pentru perioada 2011-2016 au fost prezentate de către
domnul Vladimir Grosu, ministrul Justiției al Republicii Moldova.
La rândul său, domnul Pirkka Tapiola, Ambasador, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat necesitatea de a accelera adoptarea unei noi Legi cu privire la
Procuratură și alte aspecte ale Reformei Sectorului Justiției. De
asemenea, el a menționat asistența financiară și tehnică a UE
în acest domeniu și a amintit despre condiționalitățile pentru
a primi tranșe suplimentare ale sprijinului bugetar prevăzut de
Acordul financiar relevant între Uniunea Europeană și Guvernul
Republicii Moldova.
Menționăm că, în a doua jumătate a anului 2015, plata tuturor tranșelor de sprijin bugetar din partea Uniunii Europene a
fost amânată din cauza dificultăților în atingerea condițiilor
stabilite anterior și a preocupărilor legate de stabilitatea macrofinanciară a țării.

Ce așteaptă oamenii de la justiție?
Act al justiției
echitabil

Servicii mai bune,
mai accesibile

Actorii
justiției integri

Siguranța omului
și proprietății

Încrederea că
statul îi apără
drepturile
și interesele

Încrederea că
infractorii sunt
pedepsiți

Încrederea
că legea
e una pentru toți

Obiectivul general al Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016 este edificarea unui sector al justiţiei accesibil,
eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii
şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.
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Proiect UE:
Reforma justiției este afectată
de instabilitatea politică
Extras
din raportul
intermediar nr.
5 al Proiectului
UE „Sprijinirea
coordonării
reformei
sectorului justiției
în Republica
Moldova”

Măsurile care urmează să fie consolidate includ implementarea efectivă a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și limitarea imunității lor, consolidarea
mecanismelor de evaluare a performanțelor judecătorilor,
precum și schimbări instituționale și structurale, cum ar fi
optimizarea hărții instanțelor judecătorești; îmbunătățirea
și monitorizarea strictă a folosirii sistemului de distribuire
aleatorie a dosarelor; reorganizarea Oficiului Avocatului Poporului; extinderea registrului electronic de reținere, arest și
detenție; și aplicarea efectivă a soluțiilor de e-justiție.

Î

Reforma justiției rămâne fragmentată. Schimbările pozitive
realizate până acum nu au reușit să acumuleze masă critică
și coerență pentru a produce schimbări sistemice profunde
și durabile în sector, inclusiv în ceea ce privește independența, responsabilitatea și eficiența sistemului judiciar și a
procuraturii, și combaterea corupţiei. Mai mult, tendințele
recente indică dificultăți în asigurarea unui consens în ceea
ce privește formatul și unele aspecte ale reformei justiției,
inclusiv din cauza eforturilor paralele de elaborare a politicilor sub auspiciile diferitor instituțiilor din sector, care aduc
mai multă confuzie procesului.

n perioada 1 mai - 31 octombrie 2015,
implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiției (SRSJ) și a Planului de
acțiuni SRSJ a fost afectată considerabil
de prăbușirea a două guverne din Moldova
și de instabilitatea instituțiilor implicate.
În termeni generali, SRSJ a intrat în etapa
finală de implementare, atunci când este
planificată continuarea studiilor, corectarea politicilor și consolidarea rezultatelor
măsurilor adoptate anterior pentru a realiza schimbări sectoriale substanțiale și a
asigura că reforma este aduce rezultate.
Datorită complicațiilor instituționale politice și conexe menționate mai sus, etapele
de analiză și modificări legislative esențiale nu au fost urmate de alte evoluții semnificative. Astfel, deși procesul ar fi putut
fi intensificat după primirea avizului Comisiei de la Veneția pe marginea proiectul
Legii cu privire la Procuratură, acesta nu a
trecut dincolo de etapa de prima lectură
în Parlament. Modificările la Legea privind
testarea integrității, ce vizează corectarea
inconsistențelor constituționale, și care au
fost aprobate de Guvern, au fost retrimise
spre aprobare după demisia executivului.

Rapoartele intermediare arată că, în anul 2015, eforturile
de implementare a SRSJ, intensificate din a doua jumătate a anului 2013, nu au fost susținute. Dimpotrivă, datele
monitorizării arată că, pe lângă încetinirea procesului de
implementare de ansamblu a reformei, nu au fost recuperate nici acțiunile amânate (neimplementate) din perioadele
precedente. Astfel, procentul total de activități realizate a
scăzut de la 69% la 68%, la sfârșitul anului 2014. În ceea ce
privește gradul de realizare a acțiunilor planificate, cel mai
recent raport arată că în domeniul justiției penale (Pilonul II),
accesului la justiție și executarea hotărârilor judecătorești
(Pilonul III), și, mai important, integrității actorilor sectorului
justiției (Pilonul IV), numai respectiv 61%, 49% și 55% din
acțiunile planificate pentru perioada de raportare au fost realizate. Instituțiile din sector ce necesită o atenție deosebită
rămân: Curtea Constituțională, Procuratura Generală și Ministerului Afacerilor Interne, care au realizat doar 25%, 59%
și, respectiv, 63% din acțiunile planificate.
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Reforma
procuraturii,
votată
în prima lectură
Pe 29 mai 2015, Parlamentul Republicii Moldova a votat în primă lectură,
proiectul noii Legi cu privire la Procuratură. Proiectul urmărește sporirea
independenţei şi responsabilităţii procurorilor, asigurarea principiilor legalităţii şi respectării drepturilor omului la toate etapele urmăririi penale şi
a calităţii activităţilor organelor de drept implicate în urmărirea penală şi
procesul judiciar-penal. Totodată, se propune stabilirea mai clară a competenţelor Procuraturii, concentrarea activităţii procurorilor pe aspecte penale,
micşorarea numărului de procurori ierarhic superiori și consolidarea capacităţilor organelor de autoadministrare ale procurorilor.
Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost elaborat de către un grup de
lucru, condus de un reprezentant al societăţii civile, în componenţa acestuia
fiind desemnaţi responsabili din cadrul Procuraturii şi ai Ministerului Justiţiei, şi reprezentanţi ai societăţii civile. Cu statut de observatori, în cadrul
grupului de lucru au fost incluşi consilierii Misiunii Europene de consiliere în
politici publice pentru Republica Moldova, care acordă asistenţă Ministerului Justiţiei şi Procuraturii.
Proiectul a fost supus dezbaterilor publice, avizării şi expertizării din partea
instituţiilor naţionale şi internaţionale competente, fiind avizat pozitiv de către Comisia pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de
la Veneţia) şi Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului
(OSCE/BIDDO).
Reforma Procuraturii constituie o prioritate a Programului de guvernare şi a
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, iar activităţile în acest domeniu
sunt realizate şi promovate în comun de autorităţile statului, cu implicarea
activă a partenerilor naţionali şi internaţionali.
În ultimele luni nu au fost înregistrate alte progrese în adoptarea legii procuraturii, iar proiectul de lege rămâne în acest moment în Parlament.

Prevederile principale ale legii Procuraturii, adoptate în prima lectură:
Procurorul general numit în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor
Mandatul Procurorului general extins de la 5 la 7 ani
Salariile procurorilor echivalate cu cele ale judecătorilor
Procurorii nu vor putea primi concomitent și salariu, și pensie
Procurorii nu vor mai gestiona dosarele civile
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Testarea integrității,
readusă pe agenda Parlamentului
La 28 octombrie 2015, Guvernul Republicii Moldova
a aprobat modificările ce vin să ajusteze legea cu
privire la testarea integrităţii profesionale la hotărârea Curții Constituționale din 16 aprilie 2015.
Conform noii redacții a legii, aprobate de Guvern,
testarea integrităţii profesionale aplicate agenţilor
publici va urmări primordial nu sancţionarea lipsei de integritate profesională a agenţilor publici,
ci constatarea carenţelor climatului de integritate instituţională din cadrul entităţii publice, de
dezvoltarea căruia este responsabil conducătorul entităţii publice şi care duce, la rândul său, la
comportament lipsit de integritate profesională a
agenţilor publici.
Constatarea carenţelor climatului de integritate instituţională urmează să se facă în
baza unei evaluări a integrităţii instituţionale, conceptul de testare fiind inclus în acest
concept mai larg. Astfel, testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici devine o
etapă a evaluării integrităţii instituţionale, care oferă dovezi concludente despre felul
în care este cultivat şi respectat climatul de integritate în cadrul entităţii publice. Evaluarea integrităţii instituţionale se va face, potrivit abordării iniţiale a Legii, de către
CNA în privinţa tuturor entităţilor publice, şi de către SIS - în privinţa CNA şi în privinţa
propriilor agenţi publici şi va include:
1.

identificarea riscurilor de corupţie a entităţii publice,

2.

testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici din cadrul entităţii evaluate,

3.

descrierea riscurilor de corupţie şi analiza factorilor care le generează,

4.

recomandări de îmbunătăţire a climatului de integritate instituţională.

Proiectul de lege mai prevede, de rând cu alte condiţii de angajare în autorităţile şi
instituţiile publice, solicitarea certificatului de cazier al integrităţii profesionale, și introduce un nou temei la compartimentul „eliberarea din serviciu" - admiterea în activitate a incidentelor de integritate.
Potrivit datelor Centrului Național Anticorupție, implementarea Legii privind testarea
integrităţii profesionale în perioada august 2014-aprilie 2015 a relevat faptul că în 75%
din instituţiile publice nu erau create condiţii pentru respectarea regimului cadourilor,
în nici o instituţie din cele verificate nu erau implementate prevederile referitoare la
tratarea conflictelor de interese, protecţia avertizorilor de integritate şi denunţarea
influenţelor necorespunzătoare. Rezultatele testării, generalizate pe toate instituţiile
testate, au demonstrat că 65% din agenţii testaţi se implică în acte de corupţie, 85%
nu declară cadourile, iar 100% din cei testaţi nu denunţă tentativele de implicare a lor
în acte de corupţie.

Testarea integrităţii
profesionale este un
instrument eficient de
prevenire a corupţiei,
care poate produce
rezultatele cele mai rapide,
în comparaţie cu metodele
clasice de prevenire a
corupţiei, motiv pentru
care este recomandat
în diverse ghiduri şi
culegeri de bune practici
internaţionale anticorupţie
de organizaţii precum
ONU, OSCE, OECD, Banca
Mondială, Transparency
International.
Testarea integrităţii
profesionale a apărut în
anii ‘80 ai secolului trecut
în SUA, fiind preluată în
diferite forme adaptate
specificului naţional în
Marea Britanie, Ungaria,
Georgia, România, Cehia
etc.
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UE organizează misiuni de evaluare ale instituțiilor
statului de drept din Moldova
Ca urmare a unei cereri survenite din partea Parlamentului și a Guvernului Republicii Moldova, Uniunea Europeană organizează un exercițiu
de evaluare a unor instituții din Republica Moldova, inclusiv a Centrului
Național Anticorupție, a Comisiei Naționale pentru Integritate, a Curții
Constituționale, a Procuraturii Generale, a Institutului Național de Justiție, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Curții Supreme de Justiție,
a Ombudsmanului și a Ministerului de Justiție.
Primele misiuni, organizate în cadrul instrumentului Uniunii Europene
TAIEX, în cooperare cu autoritățile din Moldova vor începe în data de
30 noiembrie. Scopul acestui exercițiu este evaluarea de către experții
europeni, care vin de la instituții similare, a instituțiilor din Republica
Moldova, pe care aceștia le vor vizita pentru ca mai apoi să le ofere și
recomandări. Aproximativ 15 experți vor fi implicați în această evaluare.
Laura Codruța Kövesi

Sursa: www.pna.ro

Unul dintre experții care vizitează instituțiile din Republica Moldova ca
parte al acestui exercițiu este Laura Codruța Kövesi, Procuror general
în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România. În calitate
de expert TAIEX, dumneaei va efectua o misiune de evaluare a Centrului
Național Anticorupție și a Comisiei Naționale de Integritate.
Scopul final al acestui exercițiu este de a oferi sfaturi și recomandări
privind structura și activitățile instituțiilor cheie ale statului de drept
din Republica Moldova în trei domenii: procesul de reformă al sectorului
justiției, sistemul anti-spălare de bani și sistemul anticorupție. Exercițiul
va fi finalizat la sfârșitul lunii martie 2016, iar recomandările cheie vor fi
discutate în cadrul unor mese rotunde publice.
TAIEX reprezintă Instrumentul de Schimb de Informații și Asistență Tehnică al Uniunii Europene. TAIEX oferă susținere autorităților publice în
aproximarea și aplicarea legislației UE, precum și în facilitarea schimbului de bune practici în cadrul UE.
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SRSJ: știri pe scurt

Sistemul
național
anticorupție va
fi relansat
Sistemul de combatere a corupției în Republica Moldova va
fi reformat și relansat. Grupul
de lucru, creat în acest scop de
Parlamentul Republicii Moldova,
cu participarea Ministerului Justiției, a agențiilor cu competențe
directe în combaterea corupției,
a societății civile și comunității
de experți, s-a întrunit în prima
ședință pe 10 octombrie 2015.
Grupul de lucru are sarcina de
a pregăti un plan complex de
politici anticorupție, ce vizează
instrumentele de prevenire și
sancționare a cazurilor de corupție și comportamentului corupțional, pedepsele aplicate, și normele ce reglementează regimul
de incompatibilități și integritate
profesională.

Judecătorii și executorii moldoveni au noi
Coduri de etică
Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova din 11 septembrie 2015 a aprobat un
nou Cod de etică şi conduită profesională al judecătorului. Codul stabileşte regulile
etice care urmează să fie respectate de judecători și vizează nu doar viața profesională
dar și comportamentul în afara serviciului. Codul de etică şi conduită profesională ia în
considerare prevederile Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, jurisprudenţa
CEDO, Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară, Carta europeană privind
statutul judecătorului şi alte declaraţii şi recomandări ale instituţiilor europene. Textul
noului Cod de etică poate fi găsit pe pagina web a CSM, csm.md.
La cinci ani de la fondare, și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a aprobat
un nou Cod de etică al executorilor judecătorești din Moldova. Noul Cod, aprobat la
17 septembrie 2015, prevede principiile legale și de comportament ce reglementează
relațiile dintre executori, creditori și instanțele de judecată, și este disponibil pe pagina
web unej.md.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
Victor MIcu, la ședința extraordinară a AGJM din
11 septembrie.

În Moldova va fi testată monitorizarea
electronică a deținuților
Moldova va testa un sistem de monitorizare electronică a deținuților, ce poate ușura sarcina penitenciarelor și accelera reintegrarea socială a persoanelor
eliberate condiționat. Reprezentanții Ministerului Justiției și ai Oficiului central
de probațiune s-au documentat despre experiența mai multor state europene
în domeniul monitorizării electronice în cadrul unei mese rotunde cu genericul
„Monitorizarea electronică. Costuri și beneficii”. Evenimentul a fost organizat
pe 23 iulie 2015 de Proiectul UE „Sprijin acordat sistemelor de executare, reabilitare și probațiune în Republica Moldova”.
Folosirea brățărilor electronice de
mână sau picior va ajuta Moldova să
se alinieze celor mai eficiente sisteme
de monitorizare a deținuților utilizate
în Europa, și va oferi o alternativă mai
ieftină detenției în închisorile supraaglomerate din țară. Monitorizarea electronică a fost introdusă prima data în
Germania în 2011 și este folosită în peste 20 de state europene.

Congresul UNEJ din 17 septembrie 2015

Ședințele Colegiului
disciplinar al
executorilor
judecătorești vor fi
înregistrate audio
Începând cu 5 noiembrie 2015, Colegiul
disciplinar al executorilor judecătorești
se va întruni în ședințe ce vor fi înregistrate audio, în urma indicației ministrului
Justiției, Vladimir Cebotari. Această măsură vine să asigure mai multă corectitudine și transparență a activității Colegiului, ceea ce va spori încrederea în această
instituție.

Buletin informativ SRSJ

9

Lecție deschisă la USM: Uniunea Europeană sprijină
implicarea tinerilor în reformarea justiției
și administrative, și jurnalism și științe ale comunicării ale
Universității de Stat din Moldova.

C

onsolidarea instituțiilor care luptă cu corupția, asigurarea
independenței procuraturii și apropierea actului justiției de
cetățean sunt prioritățile Guvernului Republicii Moldova în
reformarea sectorului justiției în timpul apropiat. Uniunea
Europeană, care este principalul susținător al reformelor din
justiție și anticorupție, va continua să sprijine eforturile din
acest domeniu și așteaptă schimbări calitative rapide, care să
îmbunătățească viața oamenilor din Moldova.
Cu aceste mesaje au venit, la 14 mai 2015, în fața studenților,
ministrul Justiției, Vladimir Grosu, și ambasadorul Uniunii
Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola. Cei doi au desfășurat
o lecție deschisă cu tema: „Reforma justiției din Republica
Moldova – realizări și provocări. Sprijinul Uniunii Europene
pentru reformarea justiției” în fața a 100 de studenți de la
facultățile de drept, relații internaționale, științe politice

În mesajul său, Ambasadorul Tapiola i-a îndemnat pe studenți
să se pregătească cât mai bine pentru viitoarea carieră de
judecători, procurori și alte profesii juridice, și să le practice
cu integritate și profesionalism. Diplomatul a vorbit totodată
despre evoluția relațiilor moldo-comunitare la capitolul
reforme, programul de suport bugetar al UE pentru reforma
justiției 2011-2016, și s-a referit la proiectele europene de
asistență tehnică ce oferă instituțiilor implicate în reformă
expertiză calificată pentru realizarea schimbărilor propuse.
„Succesul reformei depinde de satisfacția oamenilor față de
actul de justiție, de încrederea pe care o au ei față de acest
sector. Așteptăm transformări calitative rapide în domeniul
justiției pentru ca cetățenii Republicii Moldova să simtă
că viața lor se schimbă spre bine”, a declarat ambasadorul
Uniunii Europene.
În discursul său, Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, a accentuat
importanța calității cadrelor în succesul reformei justiției, și a
îndemnat studenții să aleagă o carieră în cadrul instituțiilor
publice. „Orice sistem public reflectă, într-o anumită măsură,
societatea din care face parte, iar reformarea unui sistem
complex cum este cel al justiției necesită eforturi concertate
ale întregii societăți. Avem nevoie de tineri bine instruiți și bine
intenționați care să muncească în sistemul de justiție, pentru
ca, împreună, să ducem până la capăt schimbările pozitive
prevăzute de SRSJ”, a adăugat Ministrul Grosu.
Lecția publică de la USM a fost organizată cu sprijinul
Proiectului UE „Sprijinirea coordonării reformei justiției din
Republica Moldova”.

10

Buletin informativ SRSJ

nr.

2/2015

Instanțele judecătorești din Moldova vor avea
purtători de cuvânt
Instanțele de judecată din Republica Moldova vor funcționa mai transparent datorită introducerii funcției de purtător de cuvânt, care are sarcina de a comunica publicului și
mass-media despre activitatea instanțelor. O hotărâre în
acest sens a fost adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii în septembrie 2015.
Reţeaua purtătorilor de cuvânt din sistemul judecătoresc
s-a întrunit într-o primă ședință de lucru la CSM la 5 noiembrie 2015. Ședința, prezidată de președintele CSM,
Victor Micu, și moderată de expertele în comunicare Carmen Mușat și Lucia Aprodu, a pus în discuție sarcinile
purtătorilor de cuvânt și bunele practici în relațiile publice
din instanțele judecătorești.
Principalele subiecte de discuţie au vizat stabilirea unei
relaţii de colaborare cu presa, rolul purtătorului de cuvânt
în situații de criză, gestionarea crizelor de imagine și reacția la publicațiile critice, și comunicarea proactivă prin realizarea acţiunilor prevăzute în Planul anual de comunicare. Participanții au convenit să elaboreze un Ghid de bune
practici pentru cooperarea între instanţe şi mass-media,
care are ca scop stabilirea unor instrucţiuni privind accesul şi modul de participare a presei în cadrul şedinţelor
de judecată.
Introducerea funcției de purtător de cuvânt este parte a
Strategiei de comunicare şi relaţii publice, adoptate de
CSM la 27 ianuarie 2015, care reprezintă o prioritate pentru CSM şi instanţele din ţară, și urmărește informarea corectă şi plenară a cetăţenilor despre activitatea întregului
sistem judecătoresc.
Ședința purtătorilor de cuvânt din istanțe a fost organizată cu sprijinul Proiectului UE „Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti din
Republica Moldova” (ATRECO).
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Munca în folosul comunității – o alternativă eficientă pentru detenție

În Republica Moldova, munca neremunerată se aplică din 1 iulie 2004, având ca scop reintegrarea socială a condamnatului și răscumpărarea prin muncă a daunei pe care a pricinuit-o. Oficiul central de probațiune are responsabilitatea de asigurare a executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. Totodată,
avantajele pedepsei se revăd și în societate, astfel, economisirea banilor în bugetele locale se datorează îndeplinirii unor munci care în mod normal nu sunt executate de comunitate. Pedeapsa se stabilește pe un termen de
la 60 la 240 ore și este executată de la 2 la 8 ore pe zi. Ca urmare a executării muncii neremunerate în Republica
Moldova, în perioada anilor 2013–2014, bugetele locale au economisit 5,5 milioane de lei.

Galerie foto OCP
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Specialiștii de relații publice, instruiți în domeniul
comunicării despre reforma justiției

D

ouăzeci și cinci de specialiști de relații
publice și mass-media din cadrul instituțiilor responsabile de implementarea reformei
justiției participă, din vara anului 2015, într-o
serie de instruiri tematice de comunicare,
menite să consolideze competența profesională și abilitățile practice ale comunicatorilor
în promovarea și popularizarea rezultatelor
reformei. Instruirile au fost inițiate în cadrul
Proiectului UE „Sprijinirea coordonării reformei justiției din Republica Moldova” în baza
unui sondaj privind competențele și necesitățile de instruire profesională completat de
responsabilii de comunicare din instituțiile
SRSJ și vizează subiecte precum: comunicarea scrisă, elaborarea și promovarea mesajelor instituționale, comunicarea de criză,
folosirea instrumentelor de vizualizare și a
rețelelor sociale, producție foto și video, interviuri și dezbateri TV și altele.

În cadrul sesiunii de instruire pe comunicarea scrisă din 30-31 iulie 2015,
participanții au învățat despre standardele de comunicare ale Guvernului moldovean, au făcut exerciții de storytelling, și au revizuit elementele
care asigură eficiența unui comunicat de presă oficial. La fel, aceștia s-au
familiarizat cu instrumente precum editorialul, întrebările frecvente sau
interviul programatic.
La 7 august 2015, specialiștii de relații publice din instituțiile implicate în
SRSJ au participat la sesiunea dedicată mesajelor corporative, unde au
fost instruiți să își construiască comunicarea în jurul unor mesaje precise
și asertive, care ajung mai ușor la publicul țintă.
Instruirea din 16-17 septembrie 2015 a fost organizată în parteneriat cu
Proiectul UE „Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova” (ATRECO) și a vizat comunicarea în situații de criză. Participanții la instruire au exersat declarații în fața
camerei TV, s-au familiarizat cu procedurile de gestionare a crizei, și au
învățat regulile comunicării oficiale și gestionării zvonurilor în asemenea
situații.
Instruirile sunt conduse de experți de comunicare din cadrul proiectelor
europene de asistență tehnică pentru reforma justiției și instructori invitați. Seria de instruiri dedicate comunicării despre reforma justiției prevede
și implicarea conducătorilor instituțiilor vizate în discutarea strategiilor de
promovare a realizărilor SRSJ. O primă masă rotundă de discuții în acest
sens a avut loc pe 25 septembrie 2015.
Printre instituțiile beneficiare se numără Ministerul justiției și subdiviziunile specializate: Departamentul instituțiilor penitenciare și Oficiul central
de probațiune, Ministerul afacerilor interne și subdiviziunile acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura
Generală, Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul de mediere și alte agenții. Instruirile
de comunicare despre reforma justiției vor continua și în anul 2016.
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Instrumente de coordonare a reformei justiției și asistenței externe

Succesul unei reforme depinde într-o
mare măsură de capacitatea de
coordonare a eforturilor instituțiilor
implicate în realizarea acesteia.
Recunoscând acest lucru, Proiectul
UE „Sprijinirea coordonării reformei
justiției din Republica Moldova”, în
parteneriat cu Ministerul justiției,
a lansat platforma de coordonare
online „Web Agenda”, care reprezintă
un instrument de comunicare și
colaborare intranet, conceput să
eficientizeze procesul de colectare,
analiză şi schimb de informații privind
implementarea reformei în justiție,
între instituțiile vizate în acest sens.
Acesta va permite instituțiilor
implicate în realizarea Strategiei de
reformare a sectorului justiției
(SRSJ 2011-2016) să se mobilizeze
mai bine pentru a implementa
reformele prevăzute în termen.
Platforma „Web Agenda” poate fi
accesată pe adresa:
webagenda.justice.gov.md.

Totodată, proiectul european a sprijinit
lansarea unei Platforme online pentru
coordonarea asistenței externe
pentru reforma justiției. Instrumentul,
disponibil pe adresa:
srsj.justice.gov.md, conține prioritățile
de asistență și finanțare pentru
acțiunile prevăzute de SRSJ, ajutând
astfel partenerii de dezvoltare săși planifice mai bine programele de
asistență tehnică și alte măsuri de
intervenție, și să se evite dublările de
efort. Prioritățile de asistență pentru
reforma justiției în anul 2016 vor fi
disponibile pe platforma respectivă în
luna decembrie 2015.

srsj.justice.gov.md
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Informații despre cauzele v. Moldova pendinte la Curtea Europeană - agent.gov.md
Pagina de Facebook a Ministerului Justiției: fb.com/ministerul.justitiei
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