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ORDIN 

 

Nr. 171  din 28 martie 2014 

 

 

cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului nr. 503 din 06.11.2012 și a 

Anexei nr. 1 a Ordinului nr. 278 din 13.06.12  

 

 

 

În vederea perfecționării modalității de monitorizare a implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 

noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 6),  

 

 

ORDON: 

 

 I. Se modifică Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Ordinul nr. 503 din 06.11.2012, 

după cum urmează: 

 

1) la punctul 15, cuvântul „zece” se substituie cu cuvântul „trei”; 

2) punctul 24 va avea următorul cuprins: „Sub aspect calitativ, Grupurile 

sectoriale analizează dacă acţiunea a fost realizată în termenul stabilit de Planul 

de acţiuni și dacă corespunde obiectivului și indicatorilor stabiliți de către 

acesta.”;  

3) Se adaugă punctul 24/1, care va avea următorul cuprins: „În baza termenului și 

a specificului măsurilor de implementare, Grupurile de lucru clasifică acțiunile 

în acțiuni scadente, acțiuni cu caracter continuu și acțiuni cu termen de 

realizare mai mare. Acțiunile scadente sunt cele pentru care termenul de 

implementare prevăzut de Planul de acțiuni a expirat; Acțiunile cu caracter 

continuu sunt cele pentru care termenul de implementare prevăzut de Planul de 

acțiuni nu a expirat, însă specificul acțiunii solicită ca implementarea să se 

desfășoare printr-o serie de măsuri de executare deplină la un moment dat, dar 

repetate cu o periodicitate anumită în cadrul termenului de implementare; 

Acțiunile cu termen de realizare mai mare sunt cele care nu sunt scadente la 

momentul analizei, și nu au specificul de realizare al acțiunilor cu caracter 

continuu.”; 

4) Se adaugă punctul 24/2, care va avea următorul cuprins: „Pentru acțiunile 

scadente Grupurile sectoriale constată următoarele situaţii:  

- acţiune realizată - acţiunea a fost pe deplin realizată conform obiectivului și indicatorilor 

de rezultat stabilite de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte 

cu culoare albastră; 

- acțiune realizată parțial – acțiunea este în proces de realizare. Aceste acţiuni se marchează 

în rapoarte cu culoare galbenă; 
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- acţiune nerealizată - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, obiectivului și 

indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se 

marchează în rapoarte cu culoare roşie; 

- acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, 

obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, pentru că, 

în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli 

nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor 

obiective create. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare portocalie. ” 

5) la punctul 25, textul primei fraze se substituie cu textul „Nivelul de 

implementare a acțiunilor cu caracter continuu și a acțiunilor cu termen de 

realizare mai mare se apreciază în baza planului de implementare al acțiunii 

respective stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce 

vizează realizarea acțiunii respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan 

rezonabil de implementare adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de 

Planul de acțiuni.”; 

6) la punctul 25, după ultima propoziție punctul se substituie cu punct-virgulă și 

se adaugă textul „ – n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de 

instituția responsabilă, și a estimării unui plan rezonabil de implementare 

adecvată a acțiunii respective, nu s-a desfășurat nicio acțiune de implementare, 

termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată 

deplin la o etapă ulterioară.”; 

7) punctul 26 se exclude; 

8) la punctul 30, la lit. a) și lit. b) textul „intermediare și anuale” se substituie cu 

textul „semestrial”, iar la lit. c) textul „rapoarte de monitorizare anuale 

generale” se substituie cu textul „rapoarte de monitorizare generale (anual)”; 

9) punctul 33 va avea următorul cuprins: „Instituțiile responsabile prezintă 

rapoarte semestrial, reflectând evoluțiile cu privire la implementarea Planului 

de acțiuni și a Strategiei. Raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la 

data de 30 iunie a anului se prezintă până la data de 15 iulie a anului în care se 

raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 31 

decembrie a anului se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.”  

10) la punctul 34, după cuvântul „prezintă” se adaugă cuvântul „semestrial”; 

11) la punctul 34, 35, 36, 37 textul „intermediare și anuale” se exclude;  

12) la punctul 37, la sfârșit, după punct, se adaugă textul „Partea tabelară se 

structurează în 3 secțiuni: I. Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni 

cu caracter continuu în perioada raportată; III. Acțiuni cu termen mai mare de 

realizare.”; 

13) la punctul 38, cuvântul „intermediar”, iar la punctul 39, cuvântul 

„intermediare” se substituie cu textul „cuprinzând evoluțiile până la data de 30 

iunie”;  

14) la punctul 40, cuvântul „anual”, iar la punctul 41, cuvântul „anuale” se 

substituie cu textul „cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie”; 

15) la punctul 42 cuvântul „anual”, precum și cuvântul „anuale”, la punctul 43 

cuvântul „anual”, iar la punctul 45 textul „anual pentru anul precedent”, se 

exclud; 

16) la punctul 46, tabelul se substituie cu tabelul următor: 

 
Numărul 

domeniului 

de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii  

Măsurile 

întreprinse 

(descriere 

succintă, 

concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementarea 

al acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 
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în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

17) punctul 47 va avea următorul cuprins: „Cerinţe ce urmează a fi respectate la 

îndeplinirea tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii 

raportate, conform Planului de acţiuni; 

în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea 

raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii 

raportate; 

în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu 

indicarea perioadei de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, 

descrierea conținând o estimare cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În 

cazul în care conform Planului de acțiuni sunt mai multe instituţii responsabile pentru 

realizarea acțiunii, în descriere sunt specificate măsurile întreprinse de fiecare instituție în 

parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform 

prevederilor prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune 

nerealizată, acțiune irelevantă; acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune 

realizată parțial (pentru perioada de raportare), acţiune nerealizată (pentru perioada de 

raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică 

mijloacele financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică 

cheltuielile reale bugetate, care au fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care 

acțiunea se realizează cu alocări suplimentare suportului bugetar, se indică și se descrie 

natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii respective și donatorul și/sau partenerul 

de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de 

implementare a acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în 

termenul stabilit de Planul de acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun 

concluziile şi recomandările privind înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi 

care se anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în 

dependență de acțiune în conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2. ” 

 

 

II. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, aprobat prin Ordinul nr. 278 din 13.06.12, după cum urmează: 

 

1) la punctul 4 lit. c), textul „ , creat prin Decretul Preşedintelui nr. 134-VI din 

19.05.2011” se exclude; 

2) la punctul 13, în ultima propoziție, înainte de punct se adaugă textul: „ , iar, 

dacă acesta lipsește, de președintele ședinței ales ad-hoc”. 

3) la punctul 27, textul din ultima propoziție „cu excepţia cazului când se 

deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost 

coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru” se substituie cu textul „iar în cazul 

când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost 
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coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua 

dată a ședinței cu președintele Grupului de lucru”;  

4) la punctul 37 lit. f), textul existent se substituie cu „coordonează, în timp util, 

plasarea documentelor relevante activității grupului (agende, procese-verbale, 

rapoarte, planuri de activitate, studii etc.) pe pagina web consacrată reformei;”; 

5) la punctul 39, textul „trimestrială a unei reuniuni comune” se substituie cu 

textul „periodică a reuniunilor comune”; 

6) la punctul 40 ultima propoziție se exclude; 

7) punctul 56 va avea următorul cuprins: „Persoana care nu este membru al 

Grupurilor de lucru, membru supleant, membru observator, persoană invitată de 

către Grupul de lucru, poate participa la şedinţele Grupurilor de lucru, depunînd o 

cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu cel puțin o zi pînă la 

data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de 

lucru invită solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea 

neconstructivă, conflictuală a persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru 

pot interzice temporar sau total prezența solicitantului la ședințele Grupului de 

lucru respectiv.”;   

8) după punctul 58 se adaugă punctul 59, care va avea următorul cuprins: „În 

cazul în care reprezentantul instituției societății civile-membru cu drept de vot a 

Grupului sectorial absentează sistematic de la ședințele acestuia, sau la solicitarea 

instituției societății civile-membru, se alege o altă instituție a societății civile în 

calitate de membru cu drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se face prin 

decizia Grupului de coordonare, în baza propunerilor venite de la Grupul 

sectorial, de la membrii observatori sau de la membrii Grupului de coordonare.”; 

9) după punctul 59 se adaugă punctul 60, care va avea următorul cuprins: 

„Ministrul justiției își modifică ordinele corespunzătoare privind componența 

instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor Grupului de coordonare. ” 

10) denumirea „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” 

conținută în anexele Ordinului nr. 278 din 13.06.12 se substituie cu „Centrul 

Național Anticorupţie”. 

 

 

Ministru                                                      Oleg EFRIM 

 

 

 

 

 

 


