
GRUPUL DE LUCRU PENTRU COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII  PILONULUI  V  

*   Rolul justiției în dezvoltarea economică  * 

Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016  

 

 

PLAN DE ACTIVITATE AL GRUPULUI DE LUCRU  

ANUL 2013 

     

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru  

 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind implementarea acțiunii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe privind monitorizarea 

implementării Strategiei și Planului de 

acțiuni (acțiunile prevăzute de Pilonul V) 

Grupul de lucru Ședințe lunare x x x x x x x x x x x x 

2.  Recepționarea rapoartelor de activitate de 

la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Strategiei și Planului de 

acțiuni pentru perioada 1 iulie 2012- 30 

decembrie 2012  

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Instituțiile 

responsabile pentru 

implementare 

Informația urmează a fi recepționată până 

la data de 15 ianuarie 2013  

x            

3.  Aprobarea Raportului de Monitorizare 

Sectorial Anual  de către Grupul de lucru 

pentru Pilonul V 

Grupul de lucru Raportul urmează să fie aprobat până la 

data de 31 ianuarie 2013  

 

x            

4.  Recepționarea rapoartelor de activitate de 

la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Strategiei și Planului de 

acțiuni pentru perioada 1 ianuarie 2013- 30 

iunie 2013 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Instituțiile 

responsabile de 

implementare 

Rapoartele urmează a fi recepționate până 

la data de 15 iulie 2013 

      x      

5.  Aprobarea Raportului de Monitorizare 

Sectorial Intermediar de către Grupul de 

lucru pentru Pilonul V 

Grupul de lucru Raportul urmează a fi aprobat până la 

data 15 august 2013 

       x     

6.  Elaborarea și aprobarea Planului de 

activitate al Grupului de lucru pentru 

Pilonul V pentru anul 2014  

Grupul de lucru 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

-         x x   

7.  Identificarea priorităților pentru asistența 

externă pentru anul 2014 

Grupul de lucru  -   x x         

8.  Recepționarea rapoartelor de activitate de 

la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Strategiei și Planului de 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Informația urmează a fi recepționată până 

la data de 15 ianuarie 2014 

           x 



acțiuni pentru perioada 1 iulie 2013- 30 

decembrie  2013 

Instituțiile 

responsabile de 

implementare 

 
 

SECȚIUNEA II: Planul de implementare al Strategiei și Planului de Acțiuni pentru Pilonul V/ anul 2013 
 

 
 

A. ACȚIUNI RESTANTE 2012/ DE IMPLEMENTAT ÎN 2013  

 

 
Nr. Acțiune / Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1.1. 

Pnc.1 

Efectuarea studiului datelor statistice 

privind: 

 a) numărul de cereri depuse în  

cauzele economice în instanțele de pe 

raza sediului (domiciliului) părţilor; 

b) numărul agenţilor economici 

înregistraţi în unităţile administrativ-

teritoriale, care pot fi implicaţi în 

cauzele economice 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

             

a. Formarea Grupului de lucru  MJ (Direcția generală 

a legislației) 

               

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

elaborarea Studiului  

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

             

c. Elaborarea Studiului                

5.1.2. 

Pnc. 1 

Elaborarea unor studii privind   

funcţionarea instituţiei medierii  în 

domenii specifice (litigii familiale, civile 

şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, privind protecţia 

consumatorului) şi oportunitatea 

dezvoltării unui sistem de mediere 

comunitară şi a instituţiei arbitrajului 

 

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Economiei, 

Consiliul de Mediere, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Studii elaborate şi 

recomandări formulate 

             

a. Grup de lucru format  Consiliul de Mediere                



b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea Studiului  

Consiliul de Mediere               

c. Realizarea conceptului Studiului                

d. Realizarea Studiului                

5.1.4. 

Pnc.2  

Modificarea cadrului normativ în 

vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor 

arbitrale străine 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

şi remis spre examinare 

Guvernului. 

             

a. Grup de lucru format  MJ  (Direcția generală 

a legislației) 

              

b. Proiect de modificare a cadrului 

normativ  

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

             

5.2.1. 

Pnc. 2 

Crearea cadrului instituţional pentru 

exercitarea profesiei de administrator 

autorizat 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Economiei 

Structuri pentru 

desfășurarea  activității de 

administrator autorizat, 

create 

             

a. Grup de lucru creat MJ(Direcția generală a 

legislației) 

              

b. Elaborarea Regulamentului cu privire la 

modul de organizare și funcționare a 

Comisiei de autoriza și disciplină  

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

             

c. Institutirea Comisiei de autorizare și 

disciplină 

              

5.2.1. 

Pnc. 3 

Elaborarea proiectelor de acte 

normative privind admiterea în 

profesia de administrator autorizat şi 

supravegherea acestei activităţi 

Ministerul Justiţiei  

 

Proiecte de acte normative 

elaborate şi aprobate 

             

a. Grup de lucru creat  MJ(Direcția generală a 

legislației) 

              

b. Elaborarea proiectelor de acte normative 

privind admiterea în profesia de 

administrator autorizat și supravegherea 

acestei activități. 

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

             

c.                

5.3.1. Efectuarea unui studiu referitor la 

metodele de modernizare a sistemului 

Centrul de Guvernare 

Electronică,  

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

             



Pnc. 1 de evidenţă electronică a agenţilor 

economici 

Ministerul Justiţiei, 

 Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

a. Grup de lucru creat                 

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea studiului  

              

c. Elaborarea Studiului                

5.3.2. 

Pnc.1  

Efectuarea unui studiu privind 

registrul unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

             

a. Grup de lucru creat  MJ (Cabinetul 

Ministrului) 

              

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea studiului  

MJ (Cabinetul 

Ministrului) 

             

c. Elaborarea conceptului  MJ (Cabinetul 

Ministrului) 

             

d. Elaborarea Studiului  MJ (Cabinetul 

ministrului) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 B. ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2013 

  

 
Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția  

responsabilă 

Indicatori privind  

implementarea acțiunii 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

1   2   3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

5.1.2. 

pnct.2 

Elaborarea proiectelor de modificare 

a cadrului normativ privind 

funcționarea instituţiei medierii în 

domenii specifice (litigii familiale, 

civile şi comerciale, de muncă, de 

contencios administrativ, privind 

protecţia consumatorului) 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Proiecte de modificare a 

cadrului normativ, elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

 x x x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ  

MJ/ DGL       x x x       

b. Consultarea proiectului MJ/DGL         x x     

c.  Definitivarea proiectului și remiterea 

acestuia către Guvern  

MJ/DGL           x x x  

5.1.2. 

pnct.3 

Formarea formatorilor în domeniul 

medierii şi arbitrajului 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

1. Instructori recrutaţi/ 

instituţii de formare   

selectate  

2. Metodologie de formare a 

formatorilor elaborată 

3. Numărul de cursuri 

organizate 

4. Numărul de formatori 

instruiţi 

 x x x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea programelor de studiu, în 

dependenţă de modificarea cadrului 

normativ 

               

b. Organizarea cursurilor de instruire                

5.1.3. 

pnct.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 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Avocaţilor, 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

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 plasate 

 x x x x x x x x x x x x 



 

a.                 

b.                 

5.1.3.  

pnct. 2 

Realizarea şi difuzarea materialelor 

promoţionale referitoare la 

mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi 

video, publicaţii, broşuri, panouri 

informative, ghiduri, manuale, 

pliante etc.) 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Institutul 

Naţional al Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea Avocaţilor 

Materiale promoţionale 

elaborate şi difuzate 
 x x x x x x x x x x x x 

a.                 

b.                 

5.1.4. 

pnct. 2 

Modificarea cadrului normativ în 

vederea reglementării mecanismelor 

de recunoaştere şi executare a 

hotărârilor arbitrale străine 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

 

 

 x x x x x x       

a. Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ 

MJ/DGL               

b. Consultarea proiectului MJ/DGL               

c. Definitivarea proiectului și remiterea 

acestuia către Guvern 

MJ/DGL               

5.2.2. 

pnct. 2 

Organizarea cursurilor de instruire a 

administratorilor autorizați 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

 

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  de  administratori 

instruiţi 

 x x x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea programelor de studiu, în 

dependenţă de modificarea cadrului 

normativ 

               

b. Organizarea cursurilor de instruire                



5.2.2. 

pnct.3 

Elaborarea  manualului 

administratorului autorizat 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

Manual elaborat şi distribuit  x x x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea structurii manualului                

b. Editarea manualului                

 5.3.1. 

pnct.2 

Modernizarea sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor economici 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Sistemul de evidenţă  

electronică  

a agenţilor economici 

modernizat 

 x x x x x x x x x x x x 

a.                 

b.                 

5.3.2. 

pnct.2 

Crearea registrului electronic unic al 

agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Registrul unic creat  x x x x x x x x x x x x 

a.                 

b.                 

5.3.3. 

pnct. 2 

Îmbunătăţirea sistemului electronic 

de furnizare a informaţiei gratuite, 

cât şi a celei contra plată,  cu privire 

la agenţii economici 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Sistemul electronic 

îmbunătăţit 

 x x x x x x x x x x x x 

a.                 

b.                 

 


