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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI  

 

 

I. ASPECTE GENERALE  

 

Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la aspectele de fortificare a sistemului de acordare a 

asistenței juridice garantate de stat, de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltarea profesională a profesiilor conexe sistemului justiției și de executare 

efectivă a hotărârilor judecătorești. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 89 de acțiuni. În trimestrul II anul 

2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 24  acțiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 16 acțiuni, care fie au un caracter continuu, 

fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 40 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate 

informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea 

acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru 

a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni 

realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu. 

 

Din cele 24  acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 8 sunt realizate, 11 realizate parțial, iar 5 nerealizate.  

 

Acțiuni scadente trimestrul II, 2013 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate 

24 8 11 5 

100% 33% 46 % 21% 

 

16 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din 

motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului ar fi putut fi demarate astfel de acțiuni. Din 

aceste acțiuni, 8 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare (dar numărul include acțiunile pentru care nu s-au prevăzut măsuri în perioada raportată), 

iar 8 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiuni cu caracter continuu sau care au  

un termen mai mare 

Acțiuni realizate* 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

16 8* 8 - 

100% 50% 50% - 

* numărul include acțiunile pentru care nu s-au prevăzut măsuri în perioada raportată. 

*** 

A. Acțiuni nerealizate (scadente): 
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1. Act. 3.1.1. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 

Stat şi ajustarea schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului 

2. Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

3. Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

4. Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului 

5. Act. 3.3.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din sistemul de management al informaţiei şi 

de  comunicare, inclusiv în ceea ce privește  accesul la bazele 

*** 

B. Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1. Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat 

2. Act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

3. Act. 3.1.2. punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de de stat 

4. Act. 3.1.2. punct. 7 Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, 

implementarea unui proiect pilot 

5. Acț. 3.1.3 punct. 2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti 

6. Act. 3.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești și a Codului de executare  nr. 443-XV 

din 24 decembrie 2004   

7. Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat  

8. Act. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

9. Act. 3.3.2. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind activitatea  Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de 

consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții 

10. Act. 3.3.2. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

11. Act. 3.3.5. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

 Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2013) 
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II. ASPECTE SPECIFICE  

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

prevăzuţi de 

Planul de 

acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

al acțiunii 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea 

realizării acțiunii  

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente probatoare 

Direcția Strategică 3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Act. 3.1.1. punct. 1 
Elaborarea proiectului  

de  modificare a Legii  

nr. 198-XVI din 26 iulie 

2007 privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat în vederea creării 

aparatului 

administrativ al 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat şi a oficiilor 

teritoriale ale acestuia 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

4. Schema de 

încadrare  a 

personalului 

aprobată 

5.Numărul de 

personal 

angajat 

Trimestrul I 

2012 -  

Trimestrul II 

2012 

 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr. 417 

din 21 septembrie  2011 a  fost creat 

grupul de lucru  pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale. Au fost introduse în 

textul Legii cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat reglementări privind 

activitatea directorului executiv şi a 

aparatului administrativ al Consiliului. 

Legea de modificare şi completare nr. 

112 publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr.149-154, 

art.488, accesibilă pe: 

 http://lex.justice.md/md/344079/ 

Realizată   Asistență acordată 

de Fundația 

SOROS Moldova: 

proiectul în valoare 

totala de  77 000  

USD pentru o 

perioadă de 2 ani. 

Durata  

Proiectului: 

decembrie 2012 – 

decembrie 2014. 

 

Numărul de personal 

este concretizat. 

Toate cele 5 unităţi 

prevăzute  au fost 

deja selectate. 

 

-  OMJ  nr. 417 din 

21.09.2011 

- Studiu efectuat 

- Nota informativă la 

Proiectul legii.  

- Legea de modificare şi 

completare   nr. 112 

din 18.05.2012 accesibilă 

pe: 

http://lex.justice.md/md/3

44079/ 

- Hotărârea de Guvern nr. 

1108 din 25.09.2006 

privind salarizarea 

personalului unor instituţii 

finanţate de la buget, 

accesibilă la:  

http://lex.justice.md/index.

php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=317372 

- OMJ nr. 404 din 

05.09.2012 

- Hotărârea CNAJGS nr. 9 

din 02.08.2012 cu privire 

la aprobarea efectivului-

limită al aparatului 

administrativ 

- Hotărârea CNAJGS nr. 

15 din 03.09.2012 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
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activitate al aparatului 

administrativ al CNAJGS  

accesibilă la:  

http://lex.justice.md/index.

php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=345340  

-  Hotărârea CNAJGS 

nr.11 din 03.09.2012 cu 

privire la aprobarea 

conceptului proiectului 

fişei postului a statului de 

personal al aparatului 

administrativ al CNAJGS 

-  Hotărârea nr. 12 din 

03.09.2012 cu privire la 

numirea în funcţie de 

director executiv al 

CNAJGS. 

Hotărârile nominalizate 

pot fi accesate şi la adresa: 

http://www.cnajgs.md/ro/c

adrul-normativ.html  

 

Act. 3.1.1. punct. 2 

Efectuarea unui studiu 

privind necesităţile de 

personal în oficiile 

teritoriale ale 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de 

Stat şi ajustarea 

schemei de încadrare a 

personalului în funcţie 

de rezultatele  analizei 

în contextul lărgirii 

competenţei Consiliului 

 

 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

ajustată 

Trimestrul II 

2012 

 - Trimestrul  II 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Conform Planului de Acțiuni al 

Ministerului Justiției, acțiunea în cauză 

este planificată pentru trimestrul IV 2013. 

Studiul va reflecta volumul de lucru 

existent în OT raportat la numărul de 

angajaţi. Studiul va servi ca suport pentru 

identificarea necesităţilor resurselor 

umane, precum şi a eficientizării 

procesului de lucru. 

Ultima dată statul de personal a fost 

suplinit în anul 2012, fiind suplinite 

statele de personal ale aparatului 

administrativ al CNAJGS cu 5 unităţi, 

care constituie şi efectivul-limită de 

personal. 

Nerealizată  42,7 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

Efectuarea unui 

studiu privind 

necesităţile de 

personal în OT va fi 

realizată după 

implementarea soft-

ului de evidenţă a 

datelor statistice. 

Acest soft va permite 

eficientizarea lucrului 

şi va diminua parţial 

necesitatea angajării 

unui număr de 

personal adiţional. 

Implementarea 

acţiunii este iniţiată 

în anul 2013. Pentru 

anul 2012 nu au fost 

disponibile resurse 

financiare pentru 

efectuarea studiului. 

- 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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Act. 3.1.1. punct. 3 

Elaborarea proiectului 

de  modificare a unor 

acte legislative (Codul 

de procedură civilă, 

Legea privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat, Codul 

contravenţional etc.) 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul  II 

2013  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr.  417 

din 21 septembrie 2011 a fost creat  

grupul de lucru pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale. 

Grupul de lucru a studiat legislaţia altor 

state în domeniu şi a elaborat  Proiectul 

de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care a 

fost remis Guvernului spre examinare 

prin scrisoarea nr. 03/10074 din 16 

decembrie 2011. Acest proiect a fost 

adoptat prin Legea nr. 112 din 18 mai 

2012. 

 

Realizată -  Legea de modificare  

nr. 112 din 18 mai 

2012 în Monitorul 

Oficial nr. 149 – 154 

din 20 iulie 2012. 

-  Ordinul Ministrului 

justiţiei nr.  417 din 21 

septembrie 2011 

-  Nota informativă la 

Proiectul legii 

-  Legea de modificare şi 

de completare nr. 112 din 

18 mai 2012 accesibilă pe:  

http://lex.justice.md/md/3

44079/ 

Act. 3.1.1. punct. 4  

Elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a 

cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat  

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul III 

2012 

Trimestrul IV 

2012   

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

Prin OMJ nr. 541 din 10.12.2012 a fost 

creat grupul de lucru pentru elaborarea 

mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. Prima şedinţă a 

grupului de lucru a avut loc la 

19.12.2012. 

Grupul de lucru va asigura: 

1. analizarea actelor normative 

naţionale şi legislaţia altor state 

privind mecanismul de recuperare 

a cheltuielilor pentru asistenţa 

juridică garantată de stat; 

    2.  formularea  de propuneri, opinii, 

concepte cu privire recuperarea 

cheltuielilor pentru asistenţa juridică 

garantată de stat; 

    3. elaborarea unui proiect de act 

Realizată 

parțial  

Fundaţia SOROS 

Moldova va acorda 

asistenţă financiară 

în valoare de 4000 

USD pentru 

angajarea a 2 

experţi şi 

organizarea unei 

mese rotunde.  

Resursele 

financiare sunt 

alocate pentru anul 

2013. 

Fiind un subiect 

complex care 

necesită o analiză 

suplimentară 

realizarea acţiunii 

este în întârziere. 

Se recomandă 

extinderea termenului 

de realizare. 

 

OMJ nr. 541 din 

10.12.2012 cu privire la 

crearea grupului de lucru 

pentru elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a cheltuielilor 

pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
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normativ, care ar reglementa mecanismul 

de recuperare a cheltuielilor pentru 

asistenţa juridică garantată de stat. 

  Secretar GL Daniel Goinic din DGL. 

 

 

Act. 3.1.2. punct. 1 

Revizuirea criteriilor de 

selectare a avocaţilor 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului de selectare 

a avocaţilor 

 

1. Proiectul de 

modificare a 

Regulamentului 

cu privire la 

concursul de 

selectare a 

avocaţilor 

pentru 

acordarea  

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat, elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul III 

2012 

Trimestrul IV 

2012 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

 

 

 

CNAJGS a adoptat Hotărârea nr.17 din 

11 iunie 2013 cu privire la modificarea 

Regulamentului cu privire la concursul 

de selectare a avocaţilor pentru acordarea 

asistenţei juridice calificate garantate  de 

stat. 

Realizată Donator: 1500 $ 

SUA alocaţi pentru 

elaborarea 

proiectului. 

 

1500 $ SUA 

alocaţi pt 

organizarea şi 

desfăşurarea unei 

mese rotunde cu 

30 participanți în 

cadrul căreia a fost 

supus dezbaterii 

proiectul  

La 26.07.2013 

modificările şi 

completările 

efectuate în 

Regulament au fost 

publicate în MO al 

RM (nr. 161-166, art. 

1147). 

1. Hotărârea CNAJGS 

nr.17 din 11.06.2013,  

2. Hotărârea CNAJGS 

nr.18 din 11.06.2013,  

accesibile la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Cadrul normativ   

 

Regulamentul cu privire la 

concursul de selectare a 

avocaţilor pentru 

acordarea asistenţei 

juridice calificate 

garantate  de stat poate fi 

accesat la: . 
http://lex.justice.md/index.

php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=328955 

Act. 3.1.2 punct.2 

Elaborarea 

mecanismului de 

monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Metodologie 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul II, 

2013 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

CNAJGS a creat GL pentru elaborarea 

mecanismului de monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice garantate de stat. GL s-

a întrunit în 2 şedinţe (28.03.2013, 

16.05.2013). Au fost înaintate propuneri 

privind metode de monitorizare a 

calităţii, la următoarele şedinţe a GL 

acestea vor fi supuse dezbaterilor. 

   

Realizată 

parțial 

Buget:  

43 500 lei 

alocaţi pentru 

remunerarea  a 2 

experţi care vor 

asista grupul de 

lucru, vor testa 

mecanismul şi vor 

elabora 

metodologia. 

 Hotărârea CNAJGS nr. 20 

din 21.12.2012 cu privire 

la formarea GL  

accesibilă la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Cadrul normativ   

Act. 3.1.2 punct.4   

Crearea birourilor de 

avocaţi publici în 

localităţile de reşedinţă 

a oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

de stat 

1. Numărul de 

birouri create şi 

dotate 

2. Numărul 

majorat de 

avocaţi publici 

Trimestrul I 

2013- 

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată 

de Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

Potrivit Hotărîrii CNAJGS nr. 1 din 15 

ianuarie 2013, a fost actualizată lista 

avocaţilor publici, aceasta fiind suplinită 

cu încă 5 unităţi. Actual există 12 avocaţi 

publici care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat în raza de activitate a 

Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. 

   

Realizată 

parțial 

Buget:  

977 000 lei 

pentru majoarea 

numărului şi 

remunerarea 

avocaţilor publici 

Birouri nu au fost 

create, pe motiv că 

nu sunt alocate 

resursele financiare 

necesare fiind alocate 

doar pentru 

remunerarea 

avocaţilor publici 

Hotărârea CNAJGS nr.15 

din 01.01.2013,  

accesibile la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Cadrul normativ   

 

http://www.cnajgs.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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Act. 3.1.2. punct. 6  

Elaborarea 

metodologiei de 

planificare a 

cheltuielilor pentru 

serviciile de asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul II 

2012  

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Avocaţilor 

Aparatul administrativ al CNAJGS a 

elaborat metodologia  de planificare  a 

cheltuielilor. CNAJGS a decis la şedinţa 

din 11.06.2013 de forma un GL pentru 

actualizarea metodologiei de planificare a 

cheltuielilor pentru serviciile de asistenţă 

juridică garantată de stat. 

Realizată ----------------- GL va îmbunătăţi 

produsul CNAJGS, 

prin implicarea 

specialiştilor de la 

MF şi MJ 

Metodologia de 

planificare a cheltuielilor 

pentru serviciile de 

asistenţă juridică garantată 

de stat 

Hotărârea CNAJGS nr.22 

din 11.06.2013 cu privire 

la actualizarea 

metodologiei de 

planificare a cheltuielilor 

pentru serviciile de 

asistenţă juridică garantată 

de stat,  

accesibilă la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Cadrul normativ   

 

Act. 3.1.2. punct. 7 

Efectuarea unui studiu 

privind noile metode de 

acordare a asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat şi, în 

funcţie de rezultatele 

studiului, 

implementarea unui 

proiect pilot 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiectul pilot 

implementat 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul II 

2013 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

 

 

4 experţi vor efectua studiul. Realizată 

parțial 

Buget:  

172 000 lei pentru 

remunerarea 

experţilor care vor 

efectua studiul 

 ------------------- 

Acț. 3.1.3 punct.2 

Efectuarea unui studiu 

privind  mecanismul de 

acordare a asistenţei 

juridice primare de 

către asociaţiile obşteşti 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul II, 

2013 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

3 experţi vor efectua studiul. Realizată 

parțial 

Buget: 

114 900 lei 

pentru 

remunerarea 

experţilor care vor 

efectua studiul 

 -------------------- 

 

Direcţia strategică 3.2.  Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert 

judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

Act. 3.2.1. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

1. Studii 

efectuate şi 

Trimestrul I 

2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Direcția profesii și servicii juridice a 

elaborat studiile privind funcționarea 
Realizată  

 

Nu s-a acordat 

asistență 

Privind studiul la 

capitolul admiterea în 

Studiu privind funcţionarea 

profesiei de notar în 

http://www.cnajgs.md/
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privind funcţionarea 

fiecăreia dintre 

profesiile conexe 

sistemului justiției 

 
 

 

 

 

recomandări 

formulate 

2. Numărul de 

discuţii publice 

desfăşurate 

Trimestrul II, 

2013 

 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

 

următoarelor profesii: 

Studiu privind funcţionarea profesiei de 

notar în Republica Moldova; 

Studiu privind funcţionarea profesiei de 

traducător și interpret autorizat în 

Republica Moldova; 

Studiu privind funcționarea profesiei de 

administrator al insolvabilității în 

Republica Moldova; 

Studiu privind funcţionarea profesiei de 

avocat în Republica Moldova 

Studiu privind funcţionarea profesiei de 

mediator în Republica Moldova; 

 Studiile respective au fost publicate pe 

site-ul Ministerului Justiției la adresa: 

http://www.justice.gov.md/category.php?

l=ro&idc=336 

 

Concomitent, conform agendei publicate 

pe site-ul Ministerului Justiției, 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l

=ro&idc=4&id=1464 

 Direcția profesii și servicii juridice a 

organizat dezbateri publice asupra 

studiilor elaborate, cu invitarea 

persoanelor interesate și a profesioniștilor 

din domeniu. 

Recomandările formulate urmează a fi 

luate în considerație în procesul elaborării 

proiectelor actelor normative în scopul 

perfecționării funcționării profesiilor 

conexe sistemului justiției vizate. 

*** 

Conform studiului la capitolul admiterea 

în profesia de executor judecătoresc, 

Hotărîrii Consiliului Uniunii Naționale al 

Executorilor Judecătorești, nr.3 din 01 

martie 2013, privind stabilirea teritoriilor 

de activitate neacoperite și numărului 

necesar de executori, scrisorilor nr.172  

din 05.02.2013 și 408 din 29.03 2013 a 

Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești, secția executori 

judecătorești a analizat volumul de 

 profesia de executor 

judecătoresc: 

Pentru definitivarea 

studiului urmează a 

se ține cont de 

propunerile Uniunii 

Naționale a 

Executorilor 

Judecătorești, organ 

de autoadministrare 

profesională. După 

recepționarea 

informației respective 

va fi prezentat. 

În scopul 

eficientizării pentru 

funcționarea 

sistemului de 

executare,  urmare  

analizei s-a constatat 

că este necesar 

completarea 

numărului 

executorilor 

judecătorești în 

circumscripțiile 

judecătoriilor 

(Cantemir, Căușeni, 

Călărași, Hîncești, 

Strășeni, Nisporeni, 

Șoldănești, Taraclia, 

Telenești, Dondușeni, 

etc.   

Majorarea numărului 

executorilor 

judecătorești cu  

investirea în funcție a 

unor noi executori 

urmează să se 

realizeze    numai 

după expirarea a cel 

puțin trei ani 

(semestrul II) anul 

2013, în conformitate 

Republica Moldova: 

http://www.justice.gov.md/

public/files/file/Directia%2

0notariat%20si%20avocatu

ra/studiu_functionarea_prof

esiei_de_notar-04-07-

2013.pdf 

 

Studiu privind 

funcţionarea profesiei de 

traducător și interpret 

autorizat în Republica 

Moldova: 

http://www.justice.gov.md

/public/files/file/Directia%

20notariat%20si%20avoca

tura/Studiu_functionarea_

profesiei_de_traducator_si

_interpret_autorizat-04-

07-2013.pdf 

 

Studiu privind 

funcționarea profesiei de 

administrator al 

insolvabilității în 

Republica Moldova: 

http://www.justice.gov.md

/public/files/file/Directia%

20notariat%20si%20avoca

tura/Studiu_funcionarea_p

rofesiei_de_administrator_

al_insolvabilitii_-19-07-

2013.pdf 

Studiu privind 

funcţionarea profesiei de 

avocat în Republica 

Moldova:  

http://www.justice.gov.md

/public/files/file/Directia%

20notariat%20si%20avoca

tura/Studiu_functionarea_

profesiei_de_avocat-04-

07-2013.pdf 

Studiu privind 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=336
http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=336
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1464
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1464
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
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activitate din circumscripțiile 

judecătoriilor unde nu a fost investit nici 

un executor judecătoresc. A fost studiată 

informația Biroului  Național de Statistică 

cu privire la numărul populației stabilite 

al Republicii Moldova (anii 2010 -2013). 

În urma analizei s-a constatat că este 

necesar completarea numărului 

executorilor judecătorești în 

circumscripțiile judecătoriilor . 

 

. 

 

 

cu prevederile art.49 

alin.(5), de la intrarea 

în vigoare a Legii 

nr.113din 17.06.2010.  

În prezent este 

inițiată procedura de 

creare a Comisiei de 

licențiere.      

Proiectul 

Regulamentului de 

activitate al Comisiei 

de licențiere este în 

proces de examinare. 

A fost identificată 

necesitatea elaborării 

de urgență și punere 

în aplicare a 

următoarele acte 

normative, 

Regulamentul privind 

modul de evidență, 

formare, păstrare a 

procedurilor 

executorii și 

arhivarea acestora, 

Regulamentul privind 

ținerea evidenței 

contabile a 

mijloacelor bănești 

rezultate din 

executarea silită și 

din alte activități 

procesuale. 

Detalierea Hotărîrii 

Consiliului UNEJ 

nr.9 din 25.12.2010, 

cu privire la cerințele 

biroului de activitate. 

 

funcţionarea profesiei de 

mediator în Republica 

Moldova: 

http://www.justice.gov.md

/public/files/file/Directia%

20notariat%20si%20avoca

tura/studiu_functionarea_p

rofesiei_de_mediator-04-

07-2013.pdf 

 

*** 

Hotărîrea Consiliului nr.3 

din 01.03.2013   

scrisorile nr.172 din 

05.02.2013 și nr.408 din 

29.03.2013 cu privire la 

informația despre volumul 

de lucru 

Notă informativă privind 

analiza din 13.06.2013 

Scrisoarea nr.04/3489 din 

17.04.2013, 

Hotărîrea Consiliului 

UNEJ nr.9 din 25.12.2010. 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
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Act.3.2.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a Legii 

nr. 113 din 17 iunie 

2010 privind executorii 

judecătorești și a 

Codului de executare  

nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004   

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul III, 

2012 

Ministerul 

Justiţiei,  

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

Prin Legea nr. 5 pentru modificarea unor 

acte legislative din 15 ianuarie 2012, au 

fost efectuate modificări în Codul de 

executare şi Legea privind executorii 

judecătoreşti prin care a fost introdus 

termenul benevol de executare şi s-a 

reglementat procedura ce urmează în 

cazul în care debitorul nu execută 

benevol titlul executoriu. La fel a fost 

modificată competenţa Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

precum şi instituţia responsabilă de 

supravegherea  acestora. 

Totodată, prin Ordinul Ministrului nr. 

176 din 25 aprilie 2013 a fost modificată 

componenţa nominală a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizată 

parțial 

 

 

 

- - Legea nr. 5 pentru 

modificarea unor acte 

legislative din 15 ianuarie 

2012 

Act. 3.2.1 punct. 4  

Elaborarea unei noi 

legi cu privire la 

notariat  

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei 

 

În trimestrul III al anului 2011 în data de 

15 iulie prin Ordinul Ministrului justiției 

nr. 298 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea noilor reglementări privind 

reformarea notariatului.  În componența 

grupului de lucru au fost incluși 3 notari 

publici, reprezentanți ai asociațiilor 

obștești a notarilor și 2 persoane din 

partea societății civile.  

S-a decis de a elabora un set din 3 

proiecte de legi : 

- Proiectul de lege cu privire la 

organizarea activității notarului, 

- Proiectul de lege cu privire la procedura 

notarială, 

- Proiectul de lege cu privire la taxele 

notariale.  

În perioada 15-17 noiembrie 2012, s-a 

desfășurat atelierul de lucru pentru 

elaborarea proiectului legii cu privire la 

Realizată 

parțial   

În perioada  

24-29 iulie 2012 

Fundația Germană 

pentru Cooperare  

Juridică 

Internațională a 

organizat o vizită 

de studiu în 

Germania, Berlin 

pe tema dreptului 

notarial.  

 

Lipsa de comunicare 

și conlucrare între 

Ministerul Justiției și 

comunitatea notarilor 

în vederea realizării 

acestei acțiuni. 

 

-  Ordinul Ministrului 

justiției nr. 298 din 15 

iulie 2011.  

- Proiectul de lege cu 

privire la organizarea 

activității notarului 

(prezentat în cadrul 

ședinței Grupului de lucru 

pentru Pilonul III din data 

de 10 decembrie, 2012). 

- Nota informativă la 

proiectul de lege.  
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notariat.  

 

A fost elaborată de către Secţia notariat a 

Direcției Profesii și Servicii Juridice a MJ 

propria versiune a Legii privind 

organizarea notarială, care a fost remisă 

pentru avizare şi promovare e la sfîrşitul 

lunii mai 2013.Varianta finală a legii 

urmează a fi definitivată după examinarea 

tuturor avizelor la proiect. 

Acțiunea urmează a fi realizată pînă la 31 

decembrie 2013. 

Totodată, Comunitatea notarilor a 

reacţionat şi a participat la evenimentul 

organizat pe 8 oct 2012 organizat cu 

sprijinul IRZ, au venit în număr mare şi 

au participat activ şi la întocmirea 

opiniilor scrise la proiectul iniţial. 

 

Act. 3.2.5. punct. 1  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială şi a planului de 

învățământ pentru 

instruirea continuă a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

Curricula şi 

planul de 

învățământ 

elaborate  

Trimestrul I 

2012 - 

Trimestrul II, 

2013 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

La 26 decembrie 2012 a fost organizată 

prima ședință de lucru cu reprezentanții 

profesiilor conexe. La ședință s-a 

convenit ca fiecare instituție să prezinte 

tematicile de instruire, ulterior INJ va 

elabora planurile de învățămînt, va 

selecta formatorii prin concurs și se vor 

elabora curriculele. 

 

Pînă în prezent, de către organele de 

autoadministrare a profesiilor conexe nu 

a fost prezentată informația solicitată. 

 

 

Realizată  

parțial 

 - lipsa cadrului 

legislativ și normativ; 

- lipsa mijloacelor  

necesare pentru 

elaborarea 

curriculelor. 

Se recomandă,  

modificarea cadrului 

legislativ și normativ. 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediului INJ. 

- închirierea spațiilor 

de studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 

 

- 

Act. 3.2.9. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind regimul fiscal, 

de asigurări sociale şi 

medicale existent al 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

În vederea elaborării studiului privind 

regimul fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale existent al reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei s-a 

constatat necesitatea  contractării 

Nerealizată  Ambasada SUA  

Planificat  

57000 lei 
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reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

 

consultanților pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiției a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care urmează  să 

fie publicare pe site-ul Ministerului. 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat. 

La prima încercare procedura nu a avut 

loc din cauza numărului incomplet de 

dosare pentru toate domeniile 

corespunzătoare profesiilor libere conexe 

sistemului justiţiei la care se referea 

studiul în cauză. La momentul actual se 

desfăşoară procedura repetată a achiziţiei 

publice pentru elaborarea acestui studiu. 

 

 

Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 1 

Monitorizarea 

impactului 

reglementărilor actuale 

în domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a 

hotărârilor CEDO 

 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

Trimestrul II - 

III, 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Prin scrisorile nr.02/4996 din 18.06.2012, 

nr.02/6075 din 20.07.2012, nr.02/8718 

din 29.10.2012 a fost solicitată de la 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești (UNEJ): 

- informația cu privire la numărul de 

hotărîri judecătorești aflate la executare 

(termen de 3 luni, 6 luni, un an și peste 

un an. Raportul statistic generalizat cu 

privire la numărul documentelor 

executorii pe categorii aflate în gestiunea 

executorilor judecătorești cu analiză în 

dinamică. Informație privind debitori în 

calitate de autoritate publică, autoritate 

privată și persoane fizice, precum și lista 

autorităților în calitate de debitori dificili, 

care nu se conformează cerințelor 

legislației din domeniul  executării silite.  

A fost întocmit raportul statistic,. Ca 

rezultat  al generalizării  informației  

Realizată  Nu s-a acordat 

careva asistență 

Prezentarea 

informațiilor cu 

întîrziere și 

incomplete. Motivul 

fiind imposibilitatea 

angajării personalului  

în birourile 

executorilor 

judecătorești pentru a 

putea acorda ajutor la 

generalizarea 

informațiilor  

*** 

Documentele 

executorii privind 

încasarea pensiei de 

 întreținere, sunt o 

categorie de 

documente care 

durata executării 

Scrisorile Ministerului 

Justiției nr.02/4996 din 

18.06.2012, nr.02/6075 

din 20.07.2012, 

nr.02/8718 din 29.10.2012  

Scrisoarea UNEJ nr.1574 

din 06.11.2012, cu privire 

la generalizarea practicii 

de executare silită 

Dispoziție nr.21 din 21 

iunie 2012 cu privire la 

delegarea reprezentanților 

UNEJ pentru elaborarea 

proiectului de lege privind 

modificarea și 

completarea Legii nr.113 

din 17.06.2010 privind 

executorii judecătorești și 

a Codului de executare. 

În acest sens a fost 
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prezentate de către executorii 

Judecătorești, UNEJ  a constatat că 

executorii judecătorești au început 

activitatea în a.2012 avînd în gestiune 

115,9 mii documente executorii. Numărul 

total al documentelor prezentate spre 

executare în 6 luni  ale anului 2012 este 

de 51,8 mii înregistrînd o creștere 

simțitoare față de 38,9 mii documente 

parvenite în perioada analogică a anului 

2011. Nr. documentelor executorii 

executate în I semestru este de 26,2 mii 

(din 50,6% parvenite) în anul 2011- 20,5 

mii, în anul 2010 – 22 mii documente.  

Documente executorii cu caracter civil și 

economic executate sunt de 49,25 din 

parveniri în I semestru al anului 2012, 

față de 17,1% în perioada analogică a 

anului 2011. (aflate în restanță la 

începutul perioadei de raportare - 53,3 

mii, la sfîrșitul perioadei – 60,3 mii). 0,5 

mii din totalul categoriei respective de 

documente au fost restituite la cererea 

creditorului. Executarea documentelor 

executorii în beneficiul statutului ( 

încasarea taxelor de stat) este în continuă 

creștere, în 6 luni ale anului 2012 au 

parvenit la executare 7,1 mii (înregistrate 

la începutul perioadei 13,6 mii), încheiate 

4,1 mii ceea ce constituie 57,7% din 

parveniri. În 6 luni 2012 executate în 

beneficiul statului -16,3 mii,  perioada 

analogică a anului 2011 – 9,4 mii. 

Concomitent, la începutul perioadei de 

raportare executorii gestionau  circa 0,5 

mii documente în calitate de debitor 

figurînd autoritățile publice centrale și 

locale. Prezentate spre executare 0,2 mii 

documente. În 6 luni ale anului 2012 

executate real 0,1 mii de documente sau 

50% raportate la parveniri.          În 

privința documentelor executorii de 

încasare a pensiilor de întreținere se 

menționează că în gestiunea executorilor 

continuă timp de ani 

de zile. Prin Legea 

nr.92 din 12.05.2011 

pentru completarea 

Codului de executare 

au fost operate 

modificări la art.110 

al Codului de 

executare fiind 

imposibilă urmărirea 

pensiei de întreținere, 

în cuantumul 

salariului minim 

garantat în sectorul 

real.  Tinînd cont că 

sunt infime 

categoriile de 

persoane care 

beneficiază de pensie 

mai mare de 1300 lei, 

a devenit imposibilă 

executarea  

documentelor 

executorii de 

încasarea pensiilor de 

întreținere din pensii, 

fiind știrbit din 

dreptul copilului la 

un trai decent, 

precum și a  

documentelor 

executorii de încasare 

în beneficiul statului. 

Urmărirea pensiei 

este una dintre cele 

din urmă posibilitate 

de executare efectivă, 

or urmărirea altor 

bunuri nefiind 

posibilă pe motivul 

inexistenței unui 

creditor ce s-ar 

implica activ la 

urmărirea bunurilor. 

elaborat proiect de lege 

privind modificarea și 

completarea Legii privind 

executorii judecătorești 
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judecătorești la începutul anului se aflau 

24,4 mii documente, prezentate în 

perioada raportată, 3,1 mii de documente, 

0,5 fiind restituite în aceiași perioadă fără 

executare.     

De asemenea, în 

raport se menționează 

că  documentele  

executorii  privind 

încasarea în 

beneficiul statului  

sunt în continuă 

creștere, însă 

urmează a fi  acordat 

atenție prioritară  

vizînd și suma 

încasată real. Este 

necesar de   extins 

datele   statistice   

referitor la indicii   de 

activitate ai 

sistemului de 

executare privind 

executarea 

documentelor 

executorii  emise de 

instanțele 

judecătorești pe 

cauze civile și 

economice.  La fel, 

urmează a fi revăzut 

prezentarea spre 

executare a 

documentelor 

executorii pentru care 

legea prevede 

competența teritorială 

imperativă, raportată 

la principiul 

disponibilității, 

concretizarea 

procedurii de 

calculare și încasare a 

dobînzilor și 

penalităților și altor 

sume rezultate din 

întîrzierea executării, 

revizuirea institutului 

conexării 
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procedurilor de 

executare, 

soluționarea 

problemei 

concurenței 

sechestrelor aplicate 

de către executorii 

judecătorești și alte 

persoane abilitate, 

inclusiv a vînzării 

bunurilor 

gajate/ipotecate, 

înlăturarea lacunelor 

rezultate din 

stabilirea termenului 

pentru executarea 

benevolă a 

documentului 

executoriu, 

soluționarea unor 

probleme legate de 

identificarea 

patrimoniului 

debitorului și 

urmărirea acestuia.  

Totodată, urmează a 

se revedea unele 

aspecte din Legea 

nr.113 din 

17.06.2012  privind 

executorii 

judecătorești ale 

statutului 

executorului 

judecătoresc și 

competența organelor 

de autoadministrare a 

profesiei 

Act. 3.3.1. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea înlăturării 

deficienţelor în 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

Trimestrul I-III 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Au fost identificate unele modificări ce 

pot fi operate în Codul de executare, atât 

drept urmare a activităţii Colegiului 

disciplinar, precum şi propunerilor  

prezentate de Uniunea Naţională a 

executorilor judecătoreşti.  Totuşi aceste  

Nerealizată  - - - 
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domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti 

examinare 

Guvernului 
 

 

 

amendamente sunt nesemnificative şi nu 

vor acoperi  integral executarea acestei 

acţiuni.  

Astfel, urmează a fi publicat pe site-ul 

ministerului justiţiei şi, respectiv 

mediatizat ulterior un anunţ privind 

lansarea iniţiativei de modificare a 

Codului de executare în vederea 

înlăturării deficienţelor  executării 

hotărârilor judecătoreşti 

Totodată, a fost creată o comisie prin 

Ordinul nr. 371 din 17 august, a fost 

elaborat de către DPSJ un proiect de 

modificare a Codului de executare, au 

fost consultate opiniile UNEJ, ale 

executorilor, etc 

 

Act. 3.3.1. punct. 3 

Elaborarea 

regulamentului privind 

executarea hotărârilor 

Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului 

 

 

  

 

Proiect de 

regulament, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul III-

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 Nerealizată - Elaborarea unui 

eventual regulament 

de executare trebuie 

să ia în consideraţie 

reformele întregului 

sistem de executare a 

hotărârilor CEDO, 

sistem care este 

supus actualmente 

procesului de 

reformare de către 

CM, în contextul 

declaraţiilor de la 

Interlaken, Izmir şi în 

special, reforma de la 

Brighton. Având în 

vederea că acum, în 

cadrul implementării 

in integrum a 

reformei sectorului 

justiţiei în general, şi 

în mod special 

urmare a 

modificărilor 

legislative a codurilor 

de procedură civilă şi 

penală, s-a schimbat 

- 
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rolul si atribuţiile 

autorităţilor şi a 

Agentului 

Guvernamental în ce 

priveşte executarea 

hotărârilor CEDO. În 

consecinţă, 

elaborarea 

regulamentului 

trebuie să fie realizată 

în conformitate cu 

noile modificări 

legislative şi ţinând 

cont de reformele 

căruia este supus 

actualmente CM şi 

mecanismul 

executării la nivel 

european. Prin 

urmare, un 

regulament va fi 

elaborat odată cu 

modificarea şi 

adoptarea altor legi 

relevante. 

Cu alte cuvinte, 

regulamentul este un 

cadru legislativ 

secundar care nu 

poate fi elaborat fără 

amendarea cadrului 

normativ primar (legi 

si alte hotărâri de 

Guvern relevante).  

Act. 3.3.2. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind activitatea  

Comisiei de licenţiere şi 

a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării 

modalităţilor de 

consolidare 

instituţională şi 

funcţională a acestor 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Trimestrul  

I-II 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Conform Legii nr.5 din 15.01.2012 

publicată în Monitorul Oficial nr.46-47 

din 07.03.2012 pentru modificarea unor 

acte legislative Legea nr.113 din 

17.06.2010 privind executorii 

judecătorești a fost modificată, prin care 

Colegiul disciplinar a fost constituit pe 

lîngă Ministerul Justiției, și are drept 

scop examinarea cazurilor privind 

tragerea la răspundere disciplinară a 

Realizată 

parțial 

Nu s-a acordat 

careva asistență 

Propunerile de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

consolidării 

instituționale și 

funcționale a 

Comisiei de licențiere 

și a Colegiului 

disciplinar al 

executorilor 
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instituții 

 

 

Guvernului executorului judecătoresc la solicitarea 

ministrului justiției, a Consiliului UNEJ, 

a părților în procedura de executare, 

precum și la solicitarea unor alte 

persoane. De asemenea a fost modificată 

componența colegiului. Prin ordinul 

Ministrului justiției nr.201 din 

27.04.2012 au fost desemnați membrii 

colegiului precum și supleanții acestora. 

Conform ordinului nr.189 din 19.04.2012 

a fost modificat și completat 

Regulamentul de activitate a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești, 

aprobat prin ordinul ministrului justiției 

nr.75 din 09.03.2011. Din momentul 

activității Colegiului pe lîngă minister 

pînă la 31.12.2012, inclusiv au fost  

desfășurate  21 ședințe. Examinate 169 

solicitări de tragere la răspundere 

disciplinară (depuse în cadrul 

ministerului în perioada 2011-2012), 

dintre care:  în 23 cazuri au fost aplicate 

sancțiuni disciplinare: 4 – retragerea 

licenței; 1- suspendarea activității; 3-

avertisment; 3- mustrare; 12 – amenzi 

pecuniare de la 30u.c.-la300u.c. În 33 

cazuri au fost încetate procedurile 

disciplinare în conformitate cu 

prevederile p.44 din Regulamentul de 

activitate a Colegiului disciplinar, în 

legătură cu expirarea termenelor de 

tragere la răspundere disciplinară, 

prevăzute la art.24 alin.(5) din Legea 

privind executorii judecătorești, cu toate 

că pe unele cazuri dintre acestea au fost 

constatate abateri disciplinare, executorii 

fiind atenționați ca pe viitor să nu comită 

astfel de fapte . La fel în aceste cazuri se 

includ și procedurile încetate în care 

solicitanții s-au retras solicitările. În 86 

cazuri au fost respinse solicitările, ca 

fiind neîntemeiate.   Spre examinare 

pentru 2013 înregistrate 79 de solicitări. 

Sesizările au parvin de la persoanele 

judecătorești au fost 

incluse în proiectul 

de lege privind 

amendarea (art.art.11; 

22; 221; 222; 23; 231) 

Legii nr.113 din 

17.06.2010, prezentat 

Direcției elaborare a 

actelor normative.     

De  la intrarea în 

vigoare a Legii nr.113 

din 17.06.2010, 

conform prevederilor 

art.49 alin.(5) 

investirea în funcție a 

unor noi executori 

urma să se realizeze 

numai după expirarea 

a cel puțin trei ani 

(semestrul II anului 

2013). În prezent este 

inițiată procedura de 

creare a Comisiei de 

licențiere. Proiectul 

Regulamentului de 

activitate al Comisiei 

de licențiere este în 

proces de examinare.  

De asemenea a fost 

remis repetat spre 

expertiză juridică și  

înregistrare de stat, 

conform HG nr.1104 

din 28.11.1997, 

proiectul ordinului 

Ministrului Justiției 

cu privire la 

modificarea și 

completarea 

Regulamentului de 

activitate a 

Colegiului disciplinar 

al executorilor 

judecătorești, aprobat 
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fizice, persoanele juridice (în calitate de 

debitori, creditori sau reprezentanții 

acestora), precum și de la MJ, Consiliul 

UNEJ și alte instituții.  Pentru perioada 

semestrului I al anului 2013 au fost 

înregistrate 83 solicitări spre examinare, 

în total 162 dosare.  Organizate și 

desfășurate 16 ședințe ale Colegiului. În 

cadrul ședințelor respective au fost 

examinate 133 solicitări. Rămase 

neexaminate 29 de solicitări. Dintre care 

au fost trași la răspundere disciplinară 

pentru această perioadă 13 executori 

judecătorești, fiind aplicate sancțiuni 

disciplinare sub formă de avertisment (2),  

amendă (8) și retragere a licenței (3). 

Motivele adresărilor în majoritatea 

cazurilor sunt la acțiunile (inacțiunile) 

executorului judecătoresc, urmate de 

comportamentul executorilor 

(nerespectarea codului deontologic) și 

anume: - ne explicarea drepturilor și 

obligațiilor părților procedurii de 

executare, ne informarea și aducerea la 

cunoștință despre eventualele acțiuni de 

executare; ne respectarea termenelor de 

contestare a actelor executorului 

judecătoresc (art.44;67;76 alin.(1) Cod de 

executare, 

- ne întreprinderea măsurilor de 

executare, cu toate că creditorii 

avansează cheltuielile de executare; sau 

creditorii și debitorii nu sunt de acord cu 

mărimea taxelor pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc și spezelor 

procedurii de executare art.36-39 Cod de 

executare, 

- ne corespunderea actelor executorului 

judecătoresc privind lucrările de 

secretariat (conținutul și calitatea 

actelor); (în cazul suspendării executării 

de către instanța de judecată și 

prezentarea hotărârii executorului 

judecătoresc fiind înregistrată de ultimul, 

prin ordinul nr.75 din 

09.03.2011.  

*** 

Motivele adresărilor 

în majoritatea 

cazurilor sunt la 

acțiunile (inacțiunile) 

executorului 

judecătoresc, urmate 

de comportamentul 

executorilor 

(nerespectarea 

codului deontologic) 

și anume: - ne 

explicarea drepturilor 

și obligațiilor părților 

procedurii de 

executare, ne 

informarea și 

aducerea la 

cunoștință despre 

eventualele acțiuni de 

executare; ne 

respectarea 

termenelor de 

contestare a actelor 

executorului 

judecătoresc 

(art.44;67;76 alin.(1) 

Cod de executare, 

- ne întreprinderea 

măsurilor de 

executare, cu toate că 

creditorii avansează 

cheltuielile de 

executare; sau 

creditorii și  debitorii 

nu sunt de acord cu 

mărimea taxelor 

pentru efectuarea 

actelor executorului 

judecătoresc și 

spezelor procedurii 

de executare art.36-
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executorul continuă acțiunile de 

executare, numește data și ora concilierii 

părților, însă nu se prezintă în birou la ora 

stabilită, nu întocmește actele conform 

codului de executare, în procesele verbale 

nu indică data, ștampila, adresa 

executorului etc.   -nerespectării 

prevederilor  legislației în domeniul 

executării și aplicării tardive a măsurilor 

de executare, fapt ce a dus la înstrăinarea 

de către debitor a bunurilor aflate în 

proprietate, precum și nerespectării 

prevederilor Legii insolvabilității.  

Reieșind din cele expuse urmează a fi 

înaintate modificări și completări la  

art.18 (suspendarea activității 

executorului judecătoresc) și art.19 

(încetarea activității executorului 

judecătoresc), precum și modificări la 

capitolul răspunderea disciplinară din 

Legea nr.113 din 17.06.2010 privind 

executorii judecătorești. 

 

39 Cod de executare, 

- ne corespunderea 

actelor executorului 

judecătoresc privind 

lucrările de 

secretariat (conținutul 

și calitatea actelor); 

(în cazul suspendării 

executării de către 

instanța de judecată 

și prezentarea 

hotărârii executorului 

judecătoresc fiind 

înregistrată de 

ultimul, executorul 

continuă acțiunile de 

executare, numește 

data și ora concilierii 

părților, însă nu se 

prezintă în birou la 

ora stabilită, nu 

întocmește actele 

conform codului de 

executare, în 

procesele verbale nu 

indică data, ștampila, 

adresa executorului 

etc.   -nerespectării 

prevederilor 

legislației în 

domeniul executării 

și aplicării tardive a 

măsurilor de 

executare, fapt ce a 

dus la înstrăinarea de 

către debitor a 

bunurilor aflate în 

proprietate, precum și 

nerespectării 

prevederilor Legii 

insolvabilității.  

Reieșind din cele 

expuse urmează a fi 

înaintate modificări și 
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completări la  art.18 

(suspendarea 

activității 

executorului 

judecătoresc) și 

art.19 (încetarea 

activității 

executorului 

judecătoresc),  

precum și modificări 

la capitolul 

răspunderea 

disciplinară din 

Legea nr.113 din 

17.06.2010 privind 

executorii 

judecătorești. 

 

Act. 3.3.2. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea consolidării 

instituţionale şi 

funcţionale a Comisiei 

de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul III-

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Prin Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012 au 

fost operate unele modificări în vederea 

consolidării instituţionale a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

acesta fiind transferat din subordinea 

Uniunii Naţionale a  Executorilor 

Judecătoreşti în subordinea Ministerului 

Justiţiei 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii 

Colegiului disciplinar, a fost elaborat un 

proiect de Lege pentru modificarea Legii 

cu privire la executorii judecătoreşti care 

urmează a fi remis spre avizare, la 29 

aprilie 2013, prin scrisoarea nr. 03/3872 a 

fost remis spre coordonare instituţiilor 

interesate. Proiectul respectiv are drept 

scop consolidarea capacităţilor 

instituţionale şi funcţionale ale Colegiului 

disciplinar, Comisiei de licenţiere a 

executorilor judecătoreşti precum şi 

responsabilizarea acestora şi consolidarea 

rolului UNEJ. În baza  obiecţiilor şi 

propunerilor parvenite proiectul se 

definitivează şi urmează a fi remis 

Centrului Naţional Anticorupţie pentru 

Realizată 

parțial 

- - Legea nr. 5 din 15 ianuarie 

2012 
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efectuarea expertizei anticorupţie. 

 

Propunerile privind consolidarea 

instituţională a Comisiei de Licenţiere 

urmează a fi incluse în proiectul de Lege 

menţionat mai sus. 

 

Act. 3.3.3. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

în vederea stabilirii 

deficienţelor în sistemul 

de management al 

informaţiei şi de  

comunicare, care au 

impact asupra 

executării hotărârilor 

judecătoreşti 

 

 

 

Discuții cu 

actorii cheie; 

elaborarea 

studiului; 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ; 

consultarea 

proiectului; 

definitivarea 

proiectului și 

remiterea spre 

Guvern; 

Trimestrul II-III 

 
Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei 

Activitatea a demarat prin organizarea de 

ședințe în vederea stabilirii condițiilor 

tehnice de accesare a informațiilor 

reglementate prin acorduri încheiate între 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești și deținătorii de informații.  

UNEJ  a asigurat accesul executorilor  

judecătorești la baza de date deținută de 

ÎS”Cadastru”, Direcția Poliție Rutieră a 

MAI, ÎS”Registru”, Casa Națională de 

Asigurări în Medicină, cît și la SIC 

”Acces”WEB, inclusiv la informațiile 

generate de Serviciul de Grăniceri 

(Poliția de Frontieră) 

În acest context, s-a convenit să fie 

instituit un mecanism electronic de 

evidență a interdicțiilor aplicate de către 

executorii judecătorești, la care ar avea 

acces autoritățile publice interesate, și 

urmează să fie precedat de o analiză a 

oportunității, inclusiv sub aspectul cost-

beneficiu, iar în eventualitatea unei 

concluzii favorabile creării, ar putea fi 

propusă pentru realizare în contextul 

planurilor de activitate,  inclusiv 

programelor e-guvernare.   

 

Realizată  Nu s-a acordat 

careva asistență 

Cu concursul 

Ministerului Justiției 

au fost efectuate 

încercări de a 

soluționa problema în 

vederea încheierii 

unui acord (similar 

acordurilor încheiate) 

cu Inspectoratul 

Fiscal Principal de 

Stat, însă pînă în 

prezent asemenea 

acord nu a fost 

semnat. 

*** 

Executorii 

judecătorești în 

conformitate cu art.7 

lit.d) din Legea 

nr.113 din 17.06.2010 

privind executorii 

judecătorești au 

dreptul să solicite și 

să primească gratuit 

pe suport de hîrtie și 

în regim  on-line din 

partea autorităților 

administrației publice 

centrale și locale, a 

instituțiilor (inclusiv 

financiare) și din 

partea   altor 

organizații (indiferent 

de tipul de 

proprietate și formă 

juridică de 

organizare) 

Acordurile de furnizare a 

informațiilor sunt păstrate 

la UNEJ, scrisorile 

Ministerului Justiției 

nr.02/2518 din 

27.03.2012; nr. 02/10167 

din 20.12.2012  Legea 

nr.304 din 26.12. 2012, 

pentru modificarea și 

completarea unor acte 

legislative, publicată la 

05.03.2013 în MO nr.48, 

art.150, în vigoare 

05.03.2013. 
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deținătoare de 

registre  de stat și de 

informații relevante 

pentru procedura de 

executare orice 

informație care ar 

permite identificarea 

debitorului, a 

patrimoniului său și a 

locului aflării lor. 

 

În legătură cu 

intrarea în vigoare a 

Legii nr.283 din 

28.12.2011 cu privire 

la Poliția de 

Frontieră, urmează a 

fi modificate art.63 

alin.(4), 72 alin.(5), 

175 alin.(2), 296 

alin.(2) ale Codului 

de executare privind 

substituirea sintagmei 

”Serviciul Grăniceri” 

în ”Poliția de 

Frontieră”.  

Cadrul normativ la 

acest capitol este 

constituit din Legea 

cu privire la notariat, 

nr.1453-XV din 8 

noiembrie 2002, 

ordinului 

Ministerului Justiției 

nr.38 din 03.02.2006 

cu privire la crearea 

Registrului dosarelor 

succesorale și a 

testamentelor. 

Accesul la Registrul 

dosarelor succesorale 

și a testamentelor, 

care conține 

informația despre 
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deschiderea 

procedurilor, potrivit 

actului departamental 

înregistrarea 

deschiderii dosarelor 

succesorale este 

asigurată de Centrul 

de Informații 

Juridice, iar 

informația privind 

procedurile 

succesorale deschise 

se furnizează 

exclusiv „la cererea 

în scris a instanței de 

judecată, 

procuraturii, 

organelor de urmărire 

penale, civile sau 

administrative aflate 

în curs de examinare 

(p.25).  Prin urmare, 

se necesită 

modificarea cadrului 

normativ în vigoare 

pentru eliberarea 

informației din  

registrul sus 

menționat și la 

solicitarea 

executorului 

judecătoresc.  

Registrul gajului 

bunurilor mobile a 

fost instituit prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.849 din 

27.06.2001, întru 

executarea Legii cu 

privire la gaj nr.449-

XV din 30 iulie 2001. 

Conform (pct.2) din 

hotărîrea menționată, 

registrul respectiv 
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este ținut de 

Ministerul Justiției 

prin intermediul 

Centrului de 

Informații Juridice. 

Pct.(6) stabilește 

expres că „persoanele 

interesate pot avea 

acces pasiv continuu 

la Registrul gajului  

în bază de contract”.                   

Act. 3.3.3. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea înlăturării 

deficienţelor  din 

sistemul de 

management al 

informaţiei şi de  

comunicare, inclusiv în 

ceea ce privește  

accesul la bazele  

de date 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III-

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează 

bazele de date 

În prezent de către UNEJ se examinează 

pentru perspectivă, oportunitatea 

încheierii cu AGEPI, ÎS„Registrul 

animalelor” (Sistem de identificare și 

trasabilitate a animalelor), registratorii 

independenți a unor acorduri privind 

eficientizarea accesului pentru executorii 

judecătorești la informația deținută de 

aceștia (posibilitatea stabilirii unor 

legături de schimb on-line de informații).  

De asemenea,  UNEJ a solicitat 

încheierea unui contract în  vederea 

obținerii informației despre patrimoniul 

debitorilor  cu deținătorul  Registrului 

gajului bunurilor mobile - Centrul de 

Informații      Juridice, precum  și privind 

accesul executorilor judecătorești la 

Registrul dosarelor succesorale și a 

testamentelor. 

Totodată, avînd în vedere că acest studiu 

nu a foste efctuat încă, Ministerul Justției 

a transmis toate datele Agenției Achiziții 

pentru achiziția serviciilor de expertiză în 

vederea elaborării studiului. 

Nerealizată  - Urmare examinării 

proiectului Legii cu 

privire la notariat, în 

alin(3) art.14 este 

specificat accesul 

executorului 

judecătoresc la 

informația cu privire 

la actele notariale 

îndeplinite și poate fi 

eliberată și la cererea  

executorului 

judecătoresc. În acest 

sens, este oportun 

menținerea din 

considerentele (1) 

prevederea asigură și 

definitivează 

mecanismul de 

realizare a dreptului 

executorului 

judecătoresc la 

accesul la informație, 

(2) accesul la 

informația cu privire 

la actele notariale 

îndeplinite 

favorizează 

substanțial 

identificarea 

patrimoniului 

debitorului în 

procedura de 

- 
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executare în cazul 

suplinirii 

patrimoniului 

acestuia sau circulării 

bunurilor. Astfel, 

sprigină executarea 

documentelor 

executorii, amplifică 

celeritatea procedurii 

de executare și în 

același timp 

realizează dreptul 

creditorului 

recunoscut prin 

hotărîrea 

judecătorească. 

Act. 3.3.5. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ 

privind mecanismul de 

recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul I, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost elaborat proiectul de modificare şi 

completarea a unor acte legislative  care 

vizează, inclusiv, perfecţionarea 

mecanismului de executare a hotărârilor 

judecătoreşti. Proiectul a fost adoptat prin 

Legea nr. 37 din 7 martie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative. În vederea perfecţionării 

mecanismului de recunoaştere a 

hotărârilor judecătoreşti străine a fost 

elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care a fost adoptat prin Legea 

nr. 5 din 15 ianuarie 2012. 

 

Realizată - În scopul 

eficientizării  

executării hotărîrilor 

judecătorești 

recunoscute pe 

teritoriul Republicii 

Moldova  se propune 

a fi înaintate 

modificări la art.15 

din Codul de 

executare pentru 

completarea alin.(2) 

în vederea prezentării 

de către instanța de 

judecată din oficiu a 

titlurilor executorii în 

pricinile ce țin de   

recunoașterea 

executării hotărîrilor 

judecătorești străine 

pe teritoriul 

Republicii Moldova, 

precum și sentințelor. 

 

-  Legea nr. 37 din 7 

martie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative. 

-   Legea nr. 5 din 15 

ianuarie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative.  

Proiectul de modificare al 

Codului de executare în 

acest sens  a fost  expediat 

spre examinare la 

20.06.2013 Direcției 

elaborare a actelor 

normative 
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Act. 3.3.5. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

referitor la eficienţa 

mecanismului existent 

de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

 

 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-III 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost solicitată informația de la UNEJ 

cu  privire  la numărul  de hotărâri 

judecătorești  emise de instanțele 

judecătorești  străine  recunoscute pe  

teritoriul  Republicii Moldova  și aflate   

spre  executare,  durata de executare 

acestora, precum  și informația privind  la 

dificultățile întâlnite  în procedura de 

executare  a  executorilor judecătorești. 

Conform scrisorilor Ministerului Justiției 

a fost solicitată informația pentru anii 

2010-2012 cu privire la numărul 

dosarelor de recunoaștere și încuviințare 

a executării hotărîrilor judecătorești 

străine pe teritoriul Republicii Moldova 

și copiile hotărîrilor emise de către 

Curțile de Apel Chișinău, Cahul, Comrat, 

Bălți și Bender.  În prezent datele 

statistice se generalizează   în scopul  

elucidării dinamicii executării hotărîrilor 

judecătorești străine recunoscute pe 

teritoriul RM  de către executorii 

judecătorești, cît și pentru stabilirea unei 

practici uniforme de prezentare a acestora 

spre executare. 

 

 

 

 

Realizată 

parțial 

Nu s-a acordat 

asistență 

La necesitate vor fi 

înaintate propuneri  

de modificare a 

legislației în  

domeniu 

În urma studiului 

efectuat pe marginea 

cazurilor de 

recunoaștere a 

hotărîrilor străine pe 

teritoriul Republicii 

Moldova s-a 

constatat că după 

emiterea hotărîrilor 

sau încheierilor 

respective nu toate 

instanțele eliberează 

titlurile executorii sau 

unele instanțe 

expediază titlurile 

executorii 

persoanelor fizice sau 

persoanelor juridice 

care au solicitat 

inițierea procedurii 

de recunoaștere. 

 

Scrisorile Ministerului 

Justiției nr.02/8418 din 

15.10.2012, adresate 

Curții de Apel Chișinău, 

Cahul,  Comrat, Bălți, 

Bender 

Informația nr.564 din 

24.10.2012 a Curții de 

Apel Chișinău, nr.21148 și 

nr.23732 din 04.12.2012 a 

Curții de Apel, nr.2184 din 

26.10.2012 a Curții de 

Apel Cahul, nr.1249 din 

29.10.2012 Curte de Apel 

Comrat, nr.264 din 

05.11.2012 Curte de Apel 

Bender 
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 Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen de implementare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2013) 

 
 

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

prevăzuţi de 

Planul de 

acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

al acțiunii 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea 

realizării acțiunii  

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente probatoare 

Direcția Strategică 3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Act. 3.1.1. punct. 5  

Elaborarea 

mecanismului de acces 

la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor 

solicitanţilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat  

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul III, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor,  

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Pentru implementare este necesar 

accesul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS 

la bazele de date (fiscale, cadastru, 

registru etc.) 

În acest context în luna aprilie 2012 

CNAJGS a remis solicitări de acordare a 

accesului la bazele de date pentru Oficiile 

teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. 

Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. 

Inspectoratul Fiscal şi Î.S. Cadastru au 

refuzat accesul la bazele de date ce le 

deţin. Î.S. CRIS Registru şi CNAS admit 

posibilitatea conectării la bazele de date, 

însă informaţia deţinută de aceştia este 

facultativă şi nu permite a verifica în 

întregime capacitatea de plată a 

solicitanţilor. Prin scrisoarea MJ nr. 

03/7511 din 13.09.2012 s-a creat grupul 

de lucru din reprezentanţi ai MTIC, IFPS, 

CNAS, Cadastru, CNAJGS.   

 

În conformitate cu prevederile pct. 19 ale 

Regulamentului privind metodologia de 

calcul al venitului în scopul acordării 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare ) 

 Refuzul instituţiilor 

care deţin bazele de 

date de a acorda 

accesul Oficiilor 

teritoriale la 

informaţiile fiscale 

pentru a verifica 

veniturile 

solicitanţilor. 

  

Scrisoarea MJ nr. 03/7511 

din 13.09.2012 s-a creat 

grupul de lucru. 

Scrisorile CNAJGS nr. 21, 

22, 23, 24 din 25.04.2012. 
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asistenţei juridice garantate de stat, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1016 din 

01.09.2008 (MO al RM, 2007, nr.157-

160, art.614), în caz de necesitate, 

coordonatorul Oficiului teritorial, în 

modul prevăzut de legislaţie, are dreptul 

de a accesa orice bază de date a 

Întreprinderii de Stat „Registru”, 

Direcţiei principale înregistrare a 

transportului şi calificare a conducătorilor 

auto, Registrului de stat al populaţiei, 

Întreprinderii specializate în cadastru, 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 

pentru confirmarea documentară a 

surselor de formare a veniturilor. Deşi 

baza legală este accesul la bazele de date 

este restricţionat. 

CNAJGS a remis solicitări de acordare a 

accesului la bazele de date pentru Oficiile 

teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. 

Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. 

Inspectoratul Fiscal şi CNAS au refuzat 

accesul la bazele de date ce le deţin. Î.S. 

Cadastru şi Î.S Registru admit 

posibilitatea conectării la bazele de date. 

Urmare a adresării CNAJGS către MJ din 

27.07.2012, a fost creat Grupul de lucru 

privind modificarea şi completarea 

legislaţiei, în vederea elaborării 

mecanismului de acces la bazele de date. 

Au avut loc 2 sedinte ale GL. Urmare a 

discuţiilor desfăşurate în cadrul grupului 

de lucru, s-a decis că pentru asigurarea 

accesului direct este necesară modificarea 

şi completarea legislaţiei existente, şi 

anume: legile speciale care   

reglementează activitatea Inspectoratului 

Fiscal Principal de Stat, Î.S. Cadastru, Î.S 

CRIS Registru, Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale precum şi a Codului 
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Fiscal în partea ce ţine de obligaţia şi 

dreptul organelor cu atribuţii de 

administrarea fiscală să prezinte 

informaţiile de care dispun referitor la un 

contribuabil concret. (art.131). 

Următoarea şedinţă a GL este stabilită 

pentru luna iulie. 

 

Act. 3.1.1. punct. 6 

Monitorizarea 

implementării normelor 

în domeniul asistenţei 

juridice garantate de 

stat şi, după caz, 

ajustarea cadrului 

normativ şi instituţional  

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

 

 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul IV, 

2014 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

Raportul de monitorizare  

al Legii nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de 

stat a fost elaborat în conformitate cu 

Metodologia aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1181 din 22.12.2010 privind 

monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei şi a Hotărârii 

Guvernului nr.54 din 30.01.2012 cu 

privire la aprobarea listei actelor 

legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 

 

*** 

A fost elaborat Ghidul avocatului în 

apărare, care promovează dezvoltarea 

metodei de evaluare colegială a serviciilor 

acordate de avocați prin evaluarea 

dosarelor ţinute în apărare. Proiectul a fost 

aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor 

prin decizia nr. 2 din 30.03.2012. Publicat 

în „Avocatul Poporului”, nr. 3-4, 2012. 

Ghidul poate fi accesat la adresa: 

http://avocatul.md/files/documents/avocatu

l%20poporului%203-4.pdf 

 

Prin Hotărîrea CNAJGS nr. 20 din 21 

decembrie 2012 a fost constituit grupul de 

lucru pentru elaborarea mecanismului de 

monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat. Acţiunea este în derulare. 

GL s-a întrunit în 2 şedinţe de lucru. 

 

Conceptul de monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice garantate de stat a fost 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare)  

- - - Raportul de monitorizare 

realizat pentru Semestrul 

II, 2011 

- Raport de monitorizare 

realizat pentru Semestrul 

I, 2012, accesibil pe: 

http://justice.gov.md/page

view.php?l=ro&idc=220& 
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aprobat prin Hotărîrea CNAJGS nr. 25 

din 28.10.2009. În baza acestei hotărâri, 

se instituie un mecanism diferenţiat de 

monitorizare a  

calităţii asistenţei juridice acordate de 

către avocaţii la cerere (în funcţie de 

capacităţile administrative, materiale şi 

umane necesare pentru aceasta). 

Monitorizarea avocaţilor se efectuează 

permanent conform Hotărârii CNAJGS. 

 

Acț.3.1.2 punct.5 
Instruirea şi asistenţa 

metodică continuă a 

persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

Numărul de  

persoane 

instruite  

Ghiduri 

metodologice 

distribuite 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul IV, 

2014 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

CNAJGS în colaborare cu INJ din 

15.07.2013 -09.08.2013 au organizat 

cursuri de instruire pentru avocaţii care 

acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat în raza OT Chişinău. Au 

fost instruiti 170 avocaţi.   

12.06.2013 CNAJGS în parteneriat cu 

UNHCR „Training pentru avocaţii 

specializaţi în dreptul de azil” – 11 

avocaţi instruiţi 

17-18.06.2013 CNAJGS în parteneriat cu 

OSCE Moldoca seminar: „Prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie” – 26 

avocaţi instruiţi 

13-16.08.2013 CNAJGS în parteneriat cu 

IRP şi UNICEF-Moldova seminar 

„Acordarea asistenţei juridice garantate 

de stat în cauzele cu implicarea copiilor”-

40 avocaţi instruiţi 

9 avocaţi specializaţi pentru acordarea 

asistenţei juridic garantate de stat 

solicitanţilor de azil, refugiaţilor, 

beneficiarilor de protecţie umanitară, 

apatrizilor şi solicitanţilor de azil 

urmează instruirea la distanţă privind 

studierea modulului „Clauzele de 

includere a curriculei europene de azil”. 

Total: 256 avocaţi care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat au fost  instruiţi. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Buget:  

193 900 lei pentru 

organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor 

Cheltuielile 

prevăzute pentru 

masă sunt foarte 

mici, pentru cazare 

nu se alocă. Din 

aceste motive 

avocaţii din raioanele 

îndepărtate refuză să 

participe la instruiri 

Graficul seminarelor de 

instruire, accesibil pe 

www.cnajgs.md, rubrica 

Noutăţi  

Plan de instruire continuă 

a avocaţilor antrenaţi în 

sistemul de acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

Acț.3.1.2 punct.8 
Elaborarea criteriilor 

(standardelor) de 

stabilire a complexităţii 

Grup de lucru 

creat  

Criterii 

(standarde) 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul I, 

2014 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

CNAJGS a creat GL pentru elaborarea 

criteriilor (standardelor) de stabilire a 

complexităţii cauzelor contravenţionale, 

civile sau de contencios administrativ, 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Buget:  

114 900 lei 

pentru 

remunerarea 

Dificultăţi în vederea 

identificării 

experţilor. Urmează a 

fi anunţat concurs 

Hotărârea CNAJGS nr. 8 

din 15.02.2013 cu privire 

la formarea GL GL pentru 

elaborarea criteriilor 

http://www.cnajgs.md/
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cauzelor 

contravenţionale, civile 

sau de contencios 

administrativ, din 

punctul de vedere al 

dreptului material sau 

al celui procesual, 

pentru care se oferă 

asistenţă juridică 

calificată garantată  de 

stat persoanelor care 

nu dispun de mijloace 

pentru plata acestor 

servicii 

elaborate şi 

aprobate 
Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

din punctul de vedere al dreptului 

material sau al celui procesual, pentru 

care se oferă asistenţă juridică calificată 

garantată  de stat persoanelor care nu 

dispun de mijloace pentru plata acestor 

servicii. 

Urmează a fi identificaţi şi selectaţi 3 

experţi care  vor efectua un studiu care va 

fi înaintat spre aprobare şi dezbateri în 

cadrul GL 

 

experţilor care vor 

efectua studiul 

repetat (standardelor) de stabilire 

a complexităţii cauzelor 

contravenţionale, civile 

sau de contencios 

administrativ, din punctul 

de vedere al dreptului 

material sau al celui 

procesual, pentru care se 

oferă asistenţă juridică 

calificată garantată  de stat 

persoanelor care nu dispun 

de mijloace pentru plata 

acestor servicii 

accesibilă la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Cadrul normativ   

 

Act. 3.1.3. punct. 1 

Testarea sistemului de 

asistenţă juridică 

primară acordată de 

parajuriştii comunitari 

 

 

1. Testare 

desfăşurată 

2. Raport de 

evaluare 

întocmit, 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul IV, 

2013 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

Testarea a fost efectuată, 

Raportul de evaluare a fost întocmit. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare ) 

---------------- ----------------- Raportul este intitulat 

“Principalele concluzii ale 

unui proiect-pilot şi 

recomandări pentru 

extinderea reţelei de 

parajurişti”  

accesibil la adresa web 

oficiala a CNAJGS: 

www.cnajgs.md, rubrica: 

Informaţie utilă 

 

Acț.3.1.3 punct.8 
Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare a publicului 

cu privire la asistenţa 

juridică garantată de 

stat 

Numărul de 

emisiuni radio 

şi TV difuzate 

Numărul de 

materiale 

publicate în 

presa scrisă  

Numărul de 

ghiduri 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul IV, 

2016 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Aparatul adminstrativ al CNAJGS şi 

Oficiile teritoriale ale CNAJGS au 

diseminat aproximativ 1500 de broşuri şi 

1500 calendare informative cu privire la 

sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat. În ziarele locale din 

raza de activitate a Oficiilor teritoriale  au 

fost publicate informaţii pentru 

beneficiari cu privire la modul de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare ) 

Buget: 

25 000 lei pentru 

elaborarea 

broşurilor, 

calendarelor şi a 

unui spot publicitar 

----------------- Broşură şi calendar 

diseminate 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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distribuite 

beneficiarilor 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Compania 

„Teleradio- 

Moldova” 

acordare a asistenţei juridice garantate de 

stat  

 

Direcţia strategică 3.2.  Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert 

judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

Act. 3.2.2. punct. 1  

Elaborarea 

standardelor de calitate 

pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

 

1. Grupuri de 

lucru create 

2. Standarde 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul IV, 

2013 

Organele de 

autoadministra

re ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției, 

Ministerul 

Justiţiei 

În vederea elaborării standardelor de 

calitate pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei , s-a constatat 

necesitatea contractării consultanților 

pentru a participa la elaborarea studiilor. 

În acest sens  Ministerul Justiției a 

identificat surse bugetare necesare 

contractării consultanților și experților, a 

elaborat caietul de sarcini, fișa 

informațională și invitația de  participare, 

care au fost publicare pe site-ul 

Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/fil

e/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00446_din_25.07.13_-

_standardelor_de_calitate_pentru_actelea

ciunile_reprezentanilor.pdf 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

standardelor respective pentru fiecare 

profesie separat.  

 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare)  

Planificat 95313  

lei 

- - 

Acț. 3.2.2 p.2 

Elaborarea culegerilor de 

modele  de acte întocmite 

de executorul 

judecătoresc, de avocat, 

de expertul judiciar, de 

administratorul autorizat, 

de notar, de mediator 

Culegeri de 

modele de acte, 

elaborate şi 

distribuite 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul II 2014 

Organele de 

autoadminis-

trare ale 

profesiilor 

conexe sistemului 

justiției, 

Ministerul 

Justiţiei 

În urma elaborării standardelor de calitate 

se preconizează elaborarea culegerilor de 

modele de acte întocmite de reprezentanții 

profesiilor conexe sistemului justiției  

N/a (Nu s-au 

planificat 

acțiuni pentru 

perioada 

raportată) 

Planificat 

128000 lei 

  

Act. 3.2.3. punct.1  

Efectuarea unui studiu 

privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul III, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare 

În vederea elaborării studiului privind 

mecanismele de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile prestate de reprezentanţii 

fiecărei profesii conexe sistemului 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

Planificat  

57000 lei 

- - 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
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pentru serviciile 

prestate de 

reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiție 

justiţiei s-a constatat necesitatea 

contractării consultanților pentru a 

participa la elaborarea studiilor. În acest 

sens  Ministerul Justiției a identificat 

surse  bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost 

publicare pe site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/fil

e/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00443_din_24.07.13_-

_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_p

entru_serviciile_prestate.pdf 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

 

raportare) 

Act. 3.2.4. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind criteriile de 

accedare în profesie 

Studiu efectuat 

și recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - II 2014 
Ministerul 

Justiției,  

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

În vederea elaborării studiului privind 

criteriile de accedere în profesie s-a 

constatat necesitatea contractării 

consultanților pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiției a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost 

publicare pe site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l

=ro&idc=4&id=1463 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Planificat 

42800 lei 

  

Act. 3.2.6. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind standartele etice 

prevăzute de codurile 

deontologice ale 

Studiu efectuat 

și recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 
Ministerul 

Justiției,  

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

În vederea elaborării studiului privind 

standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei s-a 

constatat necesitatea contractării 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

119000 lei   

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1463
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1463
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reprezentanților 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

conexe 

sistemului 

justiției 

consultanților pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiției a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost 

publicare pe site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/fil

e/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00445_din_19.07.13_-

standardele_etice_prevzute_de_codurile_

deontologice.pdf 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

 

Act. 3.2.7. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

referitor la sistemul de 

asigurare de 

răspundere civlă 

profesională 

Studiu efectuat 

și recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 
Ministerul 

Justiției,  

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

În vederea elaborării studiului referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului 

justiţiei s-a constatat necesitatea 

contractării consultanților pentru a 

participa la elaborarea studiilor. În acest 

sens  Ministerul Justiției a identificat 

surse bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost 

publicare pe site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/fil

e/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00444_din_19.07.13-

_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.

pdf 

 

 

 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Planificat 

42000 lei 

  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
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Act. 3.2.8. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

referitor la 

mecanismele de 

răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie 

conexă sistemului 

justiției 

Studiu efectuat 

și recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 
Ministerul 

Justiției,  

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

În vederea elaborării studiului referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului 

justiţiei s-a constatat necesitatea 

contractării consultanților pentru a 

participa la elaborarea studiilor. În acest 

sens  Ministerul Justiției a identificat 

surse bugetare necesare contractării 

consultanților și experților, a elaborat 

caietul de sarcini, fișa informațională și 

invitația de  participare, care au fost 

publicare pe site-ul Ministerului : 

http://www.justice.gov.md/public/files/fil

e/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00444_din_19.07.13-

_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.

pdf 

 

 

 

 

În urma contractării consultanților și 

experților se preconizează elaborarea 

studiului care să conțină recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Planificat 

95000 lei 

  

Act. 3.2.9. punct. 2  

Elaborara proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ în 

vederea uniformizării 

regimului fiscal, de 

asigurări sociale și 

medicale 

Proiect de lege 

elaborate și 

remiss pre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 
Ministerul 

Justiției,  

Ministerul 

Finanțelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătății,   

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor  

conexe 

sistemului 

justiției 

Prin scrisoarea nr. 03/6493 din 16 iulie 

2013, Ministerul Justiţiei a solicitat 

instituţiilor responsabile de executarea 

acţiunii respective, prezentarea 

propunerilor pentru uniformizarea 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului de justiţie. Totodată 

menţionăm că pentru semestrul II al 

anului 2013 se preconizează efectuarea 

studiului în acest domeniu. În urma 

examinării propunerilor parvenite precum 

şi a recomandărilor propuse de experţi, va 

fi elaborat proiectul de lege în acest sens. 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Se propune 

efectuarea mai rapidă 

a studiului în acest 

domeniu 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
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Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.4. punct. 1 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor şi 

executorilor 

judecătoreşti privind 

noul mecanism de 

reparare a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti 

 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul I 

2012 – continuă 

până în 2016 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

  1. În anul 2011, la 15 decembrie, INJ 

a desfășurat un seminar cu genericul 

„Interpretarea și aplicarea Legii nr.87 din 

21.04.2011 privind repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti”, fiind instruite 52 persoane 

(judecători și procurori). 

În anul 2012, au fost desfășurate 6 

seminare, la care au fost instruire 253 

persoane. Respectiv: 

- în perioadele 27-28 martie și 14-15 

iunie, INJ în parteneriat cu Ministerul 

Justiției și Consiliul Europei, a desfășurat 

2 seminare cu genericul ,,Eficacitatea 

remediilor naţionale în privinţa duratei 

procedurilor judiciare şi de executare”, 

fiind instruite 77 persoane (judecători, 

procurori, executori judecătorești, 

reprezentanți ai MJ și MF). 

- la 13, 14 și 18 iunie, INJ în parteneriat 

cu Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, a desfășurat 3 seminare cu 

genericul „Procedura de executare – 

aspecte de drept comparat. Respectarea 

termenului rezonabil la executarea 

hotărîrilor judecătoreşti”,fiind instruiți 

149 executori judecătorești. 

- la 22 noiembrie, INJ a desfășurat un 

seminar cu genericul „Respectarea 

termenilor rezonabili la examinarea 

cauzelor civile și penale”, fiind instruite 

27 persoane (judecători și procurori). 

   În anul 2013, la 27 februarie – în 

parteneriat cu UNEJ și USAID, la 20 

martie – în parteneriat cu USAID, la 5 

aprilie și 5 iunie, INJ a desfășurate 4 

seminare cu genericul „Particularităţile 

aplicării noului mecanism de reparare de 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Cu suportul 

Consiliul Europei  

 

 

- lipsa spațiilor de 

studiu  

Riscuri : 

- nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri: 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediilor INJ 

- închirierea spațiilor 

de studiu 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile.  

Actele probatoare sunt 

păstrate la INJ.  
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către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a hotărîrilor 

judecătoreşti sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti”, fiind instruite 137 

persoane (67 judecători, 42 procurori și 

28 executori judecătorești). 

   2. În total au fost desfășurate 15 

seminare la care au fost instruite 442 

persoane. 

Act. 3.3.5. punct. 3 

Organizarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor și 

executorilor 

judecătorești avînd ca 

tematică recunoașterea 

și executarea 

hotărîrilor emise de 

instanțele judecătorești 

străine 

1.Plan de 

instruire 

elaborat 

2.Numărul de 

cursuri 

organizate 

3.Numărul de 

judecători și 

executori 

judecătorești 

instruiți 

Trimestrul I 

2013 - IV 2014 
Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

   1. Planul de formare continuă pentru 

anul 2013 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliul INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 

Planurile calendaristice de formare 

continuă pentru anul 2013 au fost 

aprobate de Directorul executiv al INJ. 

   2. În anul 2013, la 18 februarie – în 

parteneriat cu UNEJ și USAID, 21 martie 

– în parteneriat cu USAID, 30 mai, INJ a 

desfășurat 3 seminare cu genericul 

„Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

instanţelor judecătoreşti străine şi a 

hotărîrilor arbitrale străine”, fiind 

instruite 100 persoane (45 judecători, 

29 procurori și 26 executori 

judecătorești). 

   3. În total au fost desfășurate 3 

seminare la care au fost instruite 100 

persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

INJ, 

UNEJ, 

USAID 

  


