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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului III 

al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei – Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

 

 

PLAN de ACTIVITATE – 2016 

 

Secţiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Şedinţe Grupul de lucru Şedinţe lunare   x x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă 

externă pentru 2016 

Grupul de lucru Mai  2016     x        

3.  Elaborarea rapoartelor de activitate 

intermediare de către instituţiile cheie 

responsabile pentru implementarea Strategiei şi 
Planului de acţiuni  

Instituţiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2016       x      

4.  Aprobarea raportului intermediar de activitate 

al Grupului de lucru 

Grupul de lucru Până la 15 iulie 2016  

 

     x      

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului de 

lucru  

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor 

prezentate de instituţii şi 
în baza conţinutului 

proceselor verbale ale 

şedinelor Grupului de 

lucru până la 31 ianuarie 

2016 şi se aprobă de 

Grupul de lucru pînă la 10 

februarie 2017. 

           x 

 

Secţiunea II: Acţiuni nerealizate/realizate parţial pentru 2015 (scadente) 
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Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.3. 

p.4  

Monitorizarea  asistenţei juridice primare 

acordate de asociaţiile obşteşti 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat,  

Ministerul Justiţiei 

Termen:  

Trimestrul III 2014 – 

Trimestrul II 2015 

 

Indicatori:  

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi difuzat 

     x x x x    

3.2.1. 

p.2  

 

Elaborarea proiectului de modificare a Legii 

nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti şi a Codului de executare  nr. 

443-XV din 24 decembrie 2004 

Ministerul Justiţiei,  

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

 

Termen:  

Trimestrul II-III 2012 

 

Indicatori:  

Proiect de lege elaborat 

şi remis spre examinare 

Guvernului 

   x         

a) Adoptarea proiectului       x x       
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3.2.1 

p.4  

 

Elaborarea unei noi legi cu privire la 

notariat (1) 

 

Mențiune: proiectul legii cu privire la 

organizarea activității notariale este aprobat 

prin HG nr. 598 din 02.09.2015. 

Astfel, proiectul legii s-a remis în Parlament cu 

nr. 1506-504 din 04.09.2015, de către 

Cancelaria de Stat; proiect înregistrat în 

Parlament cu nr. 317 din 04.09.2015. 

La moment, proiectul s-a dezbătut în două 

lecturi și se află la etapa de redactare în 

Comisia juridică numiri și imunități pentru ca, 

ulterior, să fie prezentat spre adoptare în lectură 

finală. 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:  

Trimestrul II-IV 2012 

 

Indicatori:  

1. Grup de lucru creat 

2. Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

x x x x         

3.2.4. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, 

transparente și bazate pe merit de accedere 

în profesie(1) 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: 

Trimestrul I – IV 2014 

 

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

     x       

3.2.6. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de coduri 

deontologice noi sau a proiectelor de 

modificare a codurilor deontologice existente 

(2), (1), (2) 

Organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen:  

Trimestrul I-IV 2014  

 

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

aprobate 

 

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

3.2.7. 

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la sistemul 

de asigurare de răspundere civilă 

profesională (2), (3) 

 

Ministerul Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

 

Indicatori: Studiu 

x x x x x x x x x x x x 
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 sistemului justiţiei efectuat şi recomandări 

formulate 

3.2.7. 

p.2  

Elaborarea proiectelor de acte normative noi 

sau de modificare a actelor normative 

existente privind sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională(3), (4) 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: Trimestrul I-

IV 2014  

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

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

a) Consultarea cu celelalte profesii liberale la 

acest subiect 

              

b) Elaborarea în comun a proiectului de lege               

3.2.7. 

p.3 

Instituirea unui mecanism de monitorizare a 

sistemului de asigurare de răspundere civilă 

profesională(3) 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen:Trimestrul I 

2015 – Trimestrul IV 

2016 

Indicatori: 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Rapoarte de 

monitorizare întocmite 

şi diseminate 

           x 

 3.2.8.  

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului 

justiţiei (4), (5) 

Ministerul Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

Indicatori:   

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

      x x x    

3.2.9. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind regimul 

fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

existent al reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei (5), (6) 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

organele de 

Termen:  

Trimestrul I-IV 2012 

Indicatori: Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate 

      x x x    
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autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

 

3.3.1. p 

1 

 

Monitorizarea impactului reglementărilor 

actuale în domeniul executării hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

(6) 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

 

Termen: Trimestrul II 

– III 2012 

Indicatori:   

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi difuza 

        x x x  

3.3.1.  

p. 2 

Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul 

trimestrelorI-III 2012 

Indicatori:  Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

    x        

a) Proiectul de modificare a Codului de executare 

şi a Codului de procedură civilă – elaborat 
     x         

b) Examinarea şi aprobarea în Parlament a 

proiectului 
      x        

3.3.3. 

p.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 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează bazele de date 

Termen: Trimestrul 

III-IV 2012 

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

        x    

3.3.4. Monitorizarea implementării  

Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011privind 

repararea de către stat a prejudiciului cauzat 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Termen: Trimestrul I 

2014 – Trimestrul IV 

2016  
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p.2  prin încălcarea  

dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului laexecutarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (7) 

Judecătoreşti, 

Ministerul Finanţelor 

 

Indicatori: 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi diseminat 

 

a) Crearea Grupului de Lucru Direcția Contencios Ordin de instituire a 

Grupului de Lucru 

   x         

b) Desfășurarea monitorizării Direcția Contencios Monitorizare 

desfășurată 

   x x x x x x    

c) Întocmirea raportului și publicarea acestuia 

pe pagina web a MJ 

Direcția Contencios Raport întocmit și 

publicat pe pagina MJ 

         x x  

3.3.2. 

p.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 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Termen:  

Trimestrul  

I-II 2012 

 

Indicatori: 

Studiu efectuat și 

recomandări formulate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

 

          x  

3.3.5. 

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa 

mecanismului existent de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Termen: 

 Trimestrul I-III 2012 

Indicatori: 

Studiu efectuat  şi 

recomandări formulate 

         x x  

 

Secţiunea III: Planul de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni 
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Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.2. 

p.8 

Elaborarea criteriilor (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. 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor    

Termen: Trimestrul I 

2013 - I 2014 

 

Indicatori: 

1. Grup de lucru creat  

2. Criterii (standarde) 

elaborate şi aprobate 

      x x x    

3.1.3. 

p.6 

Efectuarea studiului privind  necesitatea 

unor noi metode de asistenţă juridică 

primară 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat,  

Ministerul Justiţiei 

Termen: Trimestrul I 

2015 - II 2015 

Indicatori: 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

   x x x       

3.1.3. 

p.7 

Implementarea noilor metode de  asistenţă 

juridică primară prin proiecte-pilot 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

Termen: Trimestrul III 

2015 - II 2016 

Indicatori: 

1. Zona de 

implementare a 

proiectului-pilot  

identificată 

2. Proiecte-pilot  

elaborate şi 

implementate 

        x x x x 

3.1.3. 

p.8 

 

Desfăşurarea campaniilor de informare a 

publicului cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat,  

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Avocaţilor, 

Compania „Teleradio- 

Moldova” 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2016 

Indicatori: 

1. Numărul de emisiuni 

radio şi TV difuzate  

2. Numărul de 

materiale publicate în 

x x x x x x x x x x x x 
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presa scrisă 

3. Numărul de ghiduri 

distribuite 

beneficiarilor 

3.2.2. 

p.1 

Elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei (4), (8) 

 

Mențiune (notari): elaborarea coordonată și 

consecventă a standardelor de calitate va fi 

posibilă după adoptarea legii materiale și 

procedurale, și anume: proiectului de lege 

privind organizarea activității notariale și 

proiectului de lege procedura notarială. 

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2012 - 

IV 2013 

Indicatori: 

1. Grupuri de lucru 

create 

2. Standarde elaborate 

şi aprobate 

         x x x 

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(5), (9) 

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 Termen:Trimestrul I 

2013 - II 2014 

Indicatori: Culegeri de 

modele de acte, 

elaborate şi distribuite 

         x x x 

3.2.3. 

p.1 

Efectuarea unui  studiu privind mecanismele 

de stabilire a tarifelor pentru serviciile 

prestate de reprezentanţii fiecărei profesii 

conexe sistemului justiţiei(10) 

Ministerul Justiţiei,  

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2012 - 

III 2013 

Indicatori: 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

      x x x    

3.2.3. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de acte normative 

privind mecanismele de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile prestate de reprezentanţii 

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei(6), 

(11) 

 

Mențiune: elaborarea coordonată și 

consecventă a tarifelor sau metodologiei de 

stabilire a tarifelor pentru actele notariale va fi 

posibilă după adoptarea legii materiale și 

procedurale, și anume: proiectului de lege 

privind organizarea activității notariale și 

Ministerul Justiţiei,  

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2013 - 

IV 2014 

Indicatori: 

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

         x x x 
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proiectului de lege procedura notarială. 

3.2.5. 

p.1 

 

Elaborarea curriculei pentru instruirea 

iniţială şi a planului de învăţămînt pentru 

instruirea continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

Institutul Naţional  al 

Justiţiei, organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: Trimestrul 

III 2013 - IV 2016 

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri 

organizate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

            

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei INJ  x x   x x x x x x   

b) Coordonarea delegării participanților și 

organizarea cursurilor 

CNAJGS, UNEJ, Consiliul 

de mediere, UAA  și INJ 
 x x   x x x  x x   

c) Desfășurarea cursurilor INJ  x x    x x x  x x  

3.2.5. 

p.2 

Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială 

şi continuă a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei (7) 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: Trimestrul III 

2013 – IV 2016 

1. Numărul de cursuri  

organizate 

2. Numărul de -

persoane instruite 

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

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei INJ  x x x x    x x x   

b) Coordonarea delegării participanților și 

organizarea cursurilor 

CNAJGS, UNEJ, Consiliul 

de mediere, UAA  și INJ 
 x x x x x   x x x   

c) Desfășurarea cursurilor INJ  x x  x x x   x x x  

3.2.9. 

p.2 

Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului legislativ în vederea uniformizării 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor,  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Sănătăţii, organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2016 

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

         x x x 
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