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Data: 31 martie 2016 

Ședința nr.: 01/2016 

Locul desfășurării: sala mare  (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderatori: Eduard SERBENCO, Viceministru al Justiției, Vicepreședintele Grupului de Lucru pentru 

Pilonul VII/ Tatiana IURCO, Șef de cabinet, Ministerul Justiţiei 

Prezența la ședință: Anexa nr. 1 

Agenda:  

1) Cuvânt de deschidere 

Eduard SERBENCO, Viceministru al Justiției  

2) Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2015 Pilonul VII (perioada de raportare trimestrul IV, 

2011 - trimestrul IV, 2015). 

Intervenție: Tatiana Moraru, Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul 

Justiției 

3) Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2015 privind gradul de implementare al 

Strategiei de Reformă a sectorului justiției ianuarie - decembrie 2015. 

Intervenție: Tatiana Moraru, Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul 

Justiției 

4) A. Aspecte privind rezultatele evaluării (selective) a impactului pentru Pilonii I – VI. 

Intervenție: Katerina Velichkova, Expertă a Proiectul Uniunii Europene Suport în Coordonarea Reformei 

în Domeniul Justiției în Moldova 

B. Analiză  privind bugetarea, cheltuielile şi absorbția în anul 2015. 

Intervenție: Sorin Hadîrcă, Expert principal - Specialist Bugetar al Proiectul Uniunii Europene Suport în 

Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova 

C. Concluzii preliminare privind procesul de consultare referitor la viitoarele instrumente de politici 

pentru reformele în sectorul justiției. 

Intervenție: Marina Matic Boskovic, Expertă a Proiectului Uniunii Europene Suport în Coordonarea 

Reformei în Domeniul Justiției în Moldova 

5) Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

I. Informații administrative  

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenți 8 membri  

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări  

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1: Cuvânt de deschidere 

Dl Eduard SERBENCO: 

A declarat deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VII al SRSJ, cu 

prezentarea subiectelor incluse în ordinea de zi, mulțumind celor prezenți că au dat curs invitației. 

În cadrul ședinței de astăzi examinăm progresele înregistrate în partea ce ține de acțiunile cuprinse de 

Pilonul VII al SRSJ, - „Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil”. Ne 

propunem să analizăm cu maximă atenție și diligență ceea ce am realizat, unde înregistrăm restanțe, 

urmând să ne concentrăm eforturile în vederea înlăturării erorilor şi realizării acțiunilor prevăzute de 

Planul de Acțiuni.  
 

Subiectul 2: Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2015 Pilonul VII (perioada de raportare 

trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2015)  

Tatiana Moraru: 

Raportul anual Pilonul VII (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015) a fost elaborat și 

aprobat în conformitate cu Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 
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justiției pentru anii 2011 – 2016 (aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06 noiembrie 2012 

cu modificările și completările ulterioare).  

Aspectele generale ale Pilonului VII conțin dispoziții cu privire la buna coordonare, administrare și 

monitorizare a implementării SRSJ, referindu-se totodată la acţiuni ce țin de ansamblul instituțiilor 

responsabile de implementarea Strategiei şi de creare a premiselor necesare pentru ca procesul 

implementării să decurgă corespunzător, fără întârzieri şi dificultăți. Pilonul VII al SRSJ constă din 3 

blocuri de acţiuni. Astfel, direcțiile strategice ale Pilonului VII sunt: 1) Coordonarea activităților actorilor 

din sectorul justiţiei, planificarea strategică şi dezvoltarea politicilor; 2) Armonizarea cadrelor instituţionale 

şi legale ale sectorului justiţiei la standardele europene; 3) Coordonarea asistenţei donatorilor externi şi 

schimbul de informaţii cu sectorul neguvernamental.  

În acest context, se identifică acţiuni ce vizează mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării 

SRSJ, cele care se referă la subiecte mai speciale, precum procesul legislativ, procesul de evaluare ex-ante, 

E-legislație, Web Agenda, şi acţiuni care vizează învățământul juridic. 

În cadrul Pilonului VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acţiuni, dintre care 34 sunt deja realizate.  

Cota de realizare la 31.12.2015 constituie 77,3%. 

Din totalul  de 33 de acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2015:  25 acțiuni sunt realizate, şi 8 realizate 

parțial. 

Din cele 11 acţiuni cu caracter continuu sau termen de realizare mai mare: 9 acţiuni pot fi apreciate ca  

realizate pentru perioada de raportare, 1 acțiune realizată parțial şi, 1 acțiune nerealizată. 

Acțiunile realizate parțial (scadente) sunt, după cum urmează: 

• 7.1.4.p.1 - Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii implicate în procesul de  reformă a 

sectorului justiţiei;  

• 7.1.4.p.2 - Elaborarea și implementarea modificărilor structurale și funcționale ale instituțiilor 

implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării active a acestora la procesul de 

reformă;    

• 7.2.2.p.2 - Elaborarea unui proiect de modificare a Legii  nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 

privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administrației publice centrale şi locale în vederea asigurării 

stabilității, previzibilității şi clarității cadrului legal;  

• 7.2.2.p.3 -Elaborarea cadrului  normativ privind metodologia evaluării ex-ante;  

• 7.2.2.p.4 – Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative;  

• 7.2.3.p.2 – Optimizarea bazei de date a actelor normative; 

• 7.2.3.p.3 – Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative;           

• 7.2.4.p.2 – Elaborarea proiectului de modificare a HG nr. 190 din 21.02.2007 privind crearea CAL 

și nr. 1345 din  24.11.2006 privind armonizarea legislației RM cu legislația comunitară;  

Acțiunile cu termen de realizare mai mare sunt: 

• 7.2.1.p.3 – Realizarea evaluărilor naționale ale calității învățământului juridic (altul decât cel 

universitar) din RM în conformitate cu bunele practici europene – nerealizată şi  

• 7.2.1.p.2 – Actualizarea programelor și includerea unor metode noi de predare în învățământul 

juridic superior în conformitate cu bunele practici europene ți principiile de la Bologna, inclusiv 

asigurarea uniformizării programei universitare a facultăților de drept – realizată parțial. 

Referindu-ne la performanța instituțiilor, menționăm că volumul de lucru total în Pilonul VII pentru toate 

instituțiile reprezintă 1,00, iar fiecărei instituții îi revine o cotă din acest total, de ex. Ministerului Justiţiei îi 

revine cea mai mare parte, care constituie 0,69 din 1,00. Referitor la ponderabilitatea indicatorilor realizați 

în raport cu volumul de lucru, Ministerul Justiţiei a implementat 0,6 din cota 0,69 atribuită în acest Pilon, 

conform PASRSJ până la finele acesteia, ceea ce reprezintă 87%. 

Printre dificultăți întimpinate în procesul implementării Planului de acţiuni putem enumera: 

• Situația economică precară începând cu luna iulie 2015, având ca rezultat blocarea anumitor 

mijloace din bugetul de stat; 

• Adoptarea cu întârziere a legii Bugetului de Stat pentru anul 2015, fapt ce a periclitat 

implementarea CBTM; 

• Nivelul de absorbție a mijloacelor alocate din bugetul rectificat a fost de 83,3 %, condiționat de 

particularitățile finanțării bugetului în 2015; 

• Cadrul normativ privind creația legislativă nu a fost încă modificat (ex.: 7.2.2.p.3, 7.2.2.p.4, 

7.2.3.p.3). 

Perspective: 
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- Coordonarea activității de evaluare a acțiunilor realizate și nerealizate în vederea asigurării unui 

grad cât mai înalt de implementare a PA a SRSJ 2011-2016, prin responsabilizarea tuturor actorilor 

din sectorul justiției.  

- Intensificării colaborării dintre actorii sectorului justiției cu partenerii de dezvoltare şi societatea 

civilă în vederea înlăturării deficiențelor ce stau în calea implementării cu succes a SRSJ.  

- Asigurarea continuității reformei justiției prin analizarea impactului SRSJ 2011-2016 și a statusului 

quo al întreg sistemului de justiție, precum și lansarea procesului de elaborare a unui nou document 

de politici în acest domeniu.  

Menționăm că, în procesul de realizare a acțiunilor Pilonului VII, un aport substanțial a fost acordat de 

către Proiectul UE ”Suport în coordonarea reformei în Sectorul Justiţiei”, USAID şi ROLISP.  

Ulterior, în urma discuțiilor și înaintării observațiilor şi sugestiilor ce țin de raportul prezentat, s-a decis 

aprobarea de principiu a Raportului sectorial Pilonul VII.  

 

Decizie: Raportul anual Pilonul VII al SRSJ „Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și 

responsabil”, pentru perioada de raportare trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2015, a fost votat unanim.    

 

Subiectul 3: Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2015 privind gradul de implementare 

al Strategiei de Reformă a sectorului justiției ianuarie - decembrie 2015 

Tatiana MORARU: 

Raportul anual 2015 privind gradul de implementare al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției   

pentru perioada de raportare ianuarie – decembrie 2015 a fost elaborat și aprobat în conformitate cu 

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 – 

2016 (aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06 noiembrie 2012 cu modificările și 

completările ulterioare).   

Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (SRSJ) 2011-2016, constituie o agendă multidimensională, 

ambițioasă, complexă și  comprehensivă  de reformă, care cuprinde 7 piloni  

Costurile financiare ale Reformei sistemului judecătoresc sunt în mare parte compensate de suportul 

bugetar direct din partea UE. Costul  total al Reformei sistemului judecătoresc (actualizat în 2015) este de 

906 mln MDL, ceea ce constituie 45% din cel estimate. Planificarea bugetară strategică se aliniază punerii 

în aplicare a reformei şi a fost deschis un cont trezorerial special.  

Top 10 măsuri strategice reprezintă 90% din costul total (investiţii capitale în infrastructuri depăşite, 

modernizarea echipamentului, majorarea salariilor & TI): 

• Renovarea sediilor instanțelor judecătorești 

• Modernizarea infrastructurii locurilor privative de libertate 

• Majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției 

• Introducerea funcției de asistent judiciar 

• Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală 

• Renovarea sediilor organelor procuraturii 

• Achiziționarea echipamentului necesar pentru prevenire a comportamentului corupţional 

• Sporirea accesului publicului la actele normative 

• Renovarea sediului Institutului Național de Justiție 

• Implementarea unui sistem de e-justiţie. 

Uniunea Europeană oferă cel mai important suport RM în domeniul reformei sectorului judecătoresc. 

Suportul bugetar direct oferit de către UE pentru implementarea SRSJ 2011-2016 atinge suma de 60 

milioane euro, divizată în 4 tranşe. 

Proiectele de asistenţă tehnică au o contribuţie semnificativă la implementarea agendei de reformare. 

Adiţional suportului bugetar direct, UE a lansat 4 proiecte de asistenţă tehnică, suma totală a cărora 

constituie 10 milioane euro: 

I. Sprijinul Coordonării Reformei Sectorului Justiţiei din Moldova 

II. Sprijinul pentru Investigaţia preliminară, Procuratura şi Sistemul de Apărare din Moldova 

III. Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova 

IV. Sprijinul sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare din Moldova 

Un alt suport a fost oferit de către: 

 Consiliul Europei, Ambasada SUA, OSCE, NORLAM, EUHLAPAM (procuratura)  

 PNUD (SIA pentru Registrul de Crime) 

 USAID/ROLISP (infrastructura TI în instanţe) 
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71 % din măsurile preconizate în PA pentru implementarea SRSJ au fost realizate până la perioada de 

raportare, altele 21% sunt parțial realizate, 7% nerealizate, iar 1% au fost declarate desuete sau irelevante. 

Astfel: 

pentru Pilonul I, din numărul total de 121 de acţiuni, au fost implementate 92 acţiuni, au fost implementate 

parțial – 20 acţiuni, nu au fost implementate – 8 acţiuni, şi sunt desuete/irelevante – 1 acțiune; 

 pentru Pilonul II, din numărul total de 84 de acţiuni, au fost implementate 49 acţiuni, au fost implementate 

parțial – 25 acţiuni, nu au fost implementate – 10 acţiuni. 

pentru Pilonul III, din numărul total de 54 de acţiuni, au fost implementate 35 acţiuni, au fost implementate 

parțial – 18 acţiuni, nu au fost implementate – 3 acţiuni, şi sunt desuete/irelevante – 1 acțiune; 

pentru Pilonul IV, din numărul total de 56 de acţiuni, au fost implementate 35 acţiuni, au fost implementate 

parțial – 15 acţiuni, nu au fost implementate – 3 acţiuni, şi sunt desuete/irelevante – 3 acțiune; 

pentru Pilonul V, din numărul total de 28 de acţiuni, au fost implementate 21 acţiuni, au fost implementate 

parțial – 5 acţiuni, nu au fost implementate – 1 acţiuni, şi sunt desuete/irelevante – 1 acțiune; 

pentru Pilonul VI, din numărul total de 100 de acţiuni, au fost implementate 84 acţiuni, au fost 

implementate parțial – 9 acţiuni, nu au fost implementate – 7 acţiuni; 

pentru Pilonul VII, din numărul total de 44 de acţiuni, au fost implementate 34 acţiuni, au fost 

implementate parțial – 9 acţiuni, nu au fost implementate – 1 acţiune. 

 

Implementarea acţiunilor SRSJ au ca scop modificări la nivel instituţional pe termen lung, dar deja sunt 

realizări concrete: 

 Implementarea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și noilor proceduri de 

selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor 

 Adoptarea Legii cu privire la procuratură  

 Aplicarea practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător  

 Promovarea ajustărilor pachetului de legi anti-corupție și adoptarea de către Parlament în I lectură a 

modificărilor la Legea testării integrității profesionale 

 Adoptarea în I lectură de către Parlament a pachetului de integritate 

 Formarea continuă la distanță de către INJ, lansată şi implementată  

 Adoptarea în I lectură a Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești 

(optimizarea hărții judecătorești) 

 Continuarea procesului de modernizare şi consolidare a securităţii instanţelor judecătorești   

 Aplicarea extinsă a TI în cadrul proceselor de judecată (modulul VI al PIGD)  

Provocări ce ţin de implementarea strategiei: 

 Sensibilizarea şi exercitarea presiunii necesare asupra politicului, în vederea asigurării unui proces 

de reformare continuu, coerent, consecvent şi durabil 

 Sensibilizarea continuă a publicului larg despre beneficiile şi implicarea practică produsă de către 

reforma sistemului judecătoresc  

 Transmiterea unui mesaj clar şi intransigent privind luarea măsurilor în privinţa persoanelor care 

deviază de la standardele înalte de integritate, fapt  care reduce performanţa şi deteriorează 

imaginea sistemului  

 Asigurarea funcţionalităţii şi mentenanței e-instrumentelor noi  

 Măsurarea impactului şi asigurarea durabilităţii eforturilor de reformare dincolo de implementare  

 Lipsa siguranței privind finanțarea activităților. 

Prioritățile de  top pentru anul 2016 sunt: 

 Promovarea în continuare a optimizării hărţii instanţelor judecătoreşti 

 Implementarea Legii cu privire la procuratură și continuarea reformei procuraturii  

 Promovarea pachetului de legi cu privire la integritate și asigurarea aplicării practice a măsurilor 

anticorupție 

 Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la testarea integrităţii profesionale în conformitate cu 

hotărârea Curții Constituționale 

 Implementarea noilor instrumente de combatere a corupției (testul de integritate, implementarea în 

practică a mecanismului prevăzut de Codul penal la art. 106 1 – confiscarea extinsă și art. 330 2 – 

îmbogățirea ilicită) 

 Consolidarea implementării codurilor de etică existente și aprobarea celor neaprobate pînă în 

prezent  

 Fortificarea medierii. 
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 Asigurarea funcționării Registrului unic al persoanelor juridice și accesului la Registru     

 Implementarea planului de dezvoltare instituțională a Avocatului Poporului 

 Promovarea reformei Curții Constituționale 

 Coordonarea activității de dezvoltare a serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele 

tratamente 

 Promovarea pachetului privind activitatea de creație legislativă 

 Evaluarea impactului SRSJ 2011 – 2016 și asigurarea continuității reformei sistemului justiției prin 

elaborarea unui proiect de document nou de politici în acest domeniu 

 

Decizie: Raportul privind implementarea SRSJ pentru anul 2015 a fost votat unanim.    

 

Subiectul 4. A. Aspecte privind rezultatele evaluării (selective) a impactului pentru Pilonii I – VI. 

Intervenție 

Katerina Velichkova: 

Evaluarea impactului implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, 

are drept obiectiv: 

- Informarea despre nivelul de implementare a domeniilor specifice de intervenţie şi rezultatele obţinute  

- Oferirea feedback-lui întru susţinerea monitorizării auto-corectării (ţinte, măsuri) 

- Utilizarea rezultatelor în ciclul de programare, feedback-ul în planificarea strategică şi în politici. 

Evaluarea produselor/outputs și rezultatelor/outcomes la nivelul domeniului de intervenție: 

Duc intervențiile la schimbarea calitativă pozitivă a sectorului justiției? În ce mod, în ce măsură şi de ce 

intervențiile contribuie la schimbările observate în sectorul justiției? 

Este capacitatea instituțională, organizațională și administrativă a sistemului de asistență juridică garantată 

de stat consolidată ca rezultat al implementării intervențiilor din domeniul de intervenție 3.1.1?  

Are sistemul de asistență juridică garantată de stat o performanță mai bună ca rezultat al implementării 

intervențiilor din domeniul de intervenție 3.1.2? 

Este nivelul culturii juridice și accesul la informație juridică sporit și nihilismul juridic redus ca rezultat al 

implementării intervențiilor din domeniul de intervenție 3.1.3? 

Evaluarea impactului la nivel de Pilon / obiectiv specific al SRSJ: 

S-a îmbunătățit accesul la justiție ca rezultat al implementării intervențiilor? 

S-a îmbunătățit profesionalismul sectorului justiției prin implementarea intervențiilor? 

Există careva impact și care este acest impact al intervențiilor asupra grupurilor țintă?  

Există careva grupuri și care sunt aceste grupuri asupra cărora intervențiile au avut un efect fără ca 

măsurile să fie destinate în mod specific acestor grupuri?  

Evaluarea relevanței și evoluţia viitoare a intervenţiilor: 

Există conformitate între măsurile implementate și necesitățile identificate ale grupurilor țintă? 

Există modificări în intervenții necesare și, dacă da, atunci ce fel de modificări (si care este impactul 

posibil viitor al acestora)?  

Constatări: Evaluarea nivelului de implementare la nivelul indicatorilor de produs: 

Statutul de implementare a acțiunilor, numărul/nivelul produselor obținute 

Ce s-a întâmplat de fapt în termeni de cantitate, calitate, promptitudine comparativ cu ce a fost planificat  

• Reglementările și deciziile adoptate și implementate 

• Numărul majorat de beneficiari, furnizori de ajutor de stat, fluxurile de informare și 

comunicare  

• Sisteme de monitorizare și evaluare create și mecanisme implementate  
Metoda de bază: Cercetare documentară 

Sursa de bază a datelor : Rapoartele de implementare 

Constatări: Evaluarea nivelului de implementare a rezultatelor/outcomes 

Nivelul modificărilor calitative realizate în sistem şi în viața oamenilor  

Gradul schimbării care a rezultat din implementare 

• Capacitatea îmbunătățită a sistemului 

• Profesionalism îmbunătățit al furnizorilor de asistență de stat 

• Calitatea sporită a asistenței de stat furnizate 

• Gradul de conștientizare publică sporit 
Metoda de bază: Cercetare documentară/Interviuri 
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Sursa de bază a datelor: Rapoarte analitice, Sondaje 

Constatări: Evaluarea impactului 

Nivelul efectului pe termen lung atins asupra beneficiarilor 

Nivelul progresului aferent obiectivelor specifice:  

• Accesul sporit la justiție 

• Performanța sporită a sistemului de asistență de stat 

• Cultura juridică a publicului și suportul public sporite 

• Încrederea sporită în justiție/ asistența juridică de stat  
Metoda de bază: Cercetare documentară /Interviuri 

Sursa de bază a datelor: Rapoarte Analitice, Sondaje, Clasificări/ Rating Internațional (Indici) 

Concluzii: 

Este dificil de atribut schimbările şi impactul pozitiv identificat numai și direct domeniilor evaluate de 

intervenţie din cauza lipsei datelor suficiente si dezagregate, natura complexă a intervenţiei, precum şi 

din cauza diferenţelor considerabile în implementare între diverse componente  

O performanţă mai bună a unor componente ale sectorului justiţiei, cum ar fi sistemul Asistenţei 

Juridice Garantate de Stat - în comparaţie cu alte componente ale sectorului justiţiei - sugerează că 

schimbările calitative pozitive şi impactul observate  se datorează în mod special acestor componente 

care funcţionează mai bine, adică: Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

Concluzii: Principalele deficienţe: 

Întârzieri considerabile sau lipsa de realizare a următoarelor produse a dus la lipsa de realizare a 

rezultatelor/outcomes şi a impactului țintite: mecanismul de recuperare a costurilor; identificarea și 

pilotarea metodelor noi de asistență juridică primară, și formare continuă și consolidarea capacităților  

Deficiențele și întârzierea sunt în mare parte cauzate de adoptarea lentă a legislației și lipsa finanțării 

în timp util  

Alți factori negativi includ rezistența sistemului și a oamenilor și lipsa profesioniștilor de nivel înalt în 

domeniul juridic în unele localități urbane și rurale  

Recomandări: 

1. Consolidarea în continuare a resurselor financiare și umane ale sistemului 

2. Îmbunătățirea eficacității și eficienței 

Accelerarea procesului de adoptare a actelor normative 

Finalizarea procesului de asigurare a accesului la bazele de date și recuperarea costurilor (resp. 

planificarea adecvata a bugetului în baza datelor de încredere despre cererea din partea beneficiarilor 

eligibili) 

Electronizarea sistemelor de management și de comunicare (tehnologia bazata pe cloud – corelația 

optimă dintre preț și calitate) 

3. Elaborarea/Designul Strategiei:  

Obiective realiste  

Includerea setului echilibrat de indicatori la toate nivelele obiectivelor (produs/output, rezultat/ 

outcome, impact) 

Includerea liniei de baza și a țintelor 

Includerea valorilor intermediare ale țintelor 

Îmbunătățirea preciziei formulării acțiunilor 

4. Designul intervenției:  

Reevaluarea necesitaților și re-elaborarea măsurilor (în caz daca este necesar) 

5. Asigurarea finanțării în timp util a implementării 

 

Decizie: Membrii au luat act de obiectivele Evaluării impactului implementării Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, precum și recomandările formulate în aceste 

sens.  

 

B. Analiză  privind bugetarea, cheltuielile şi absorbția în anul 2015. 

Intervenție. 

Sorin Hadîrcă: 

Costul reformei: aspectele bugetare legate de implementarea SRSJ 
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Costul reformei este de 906.4 milioane lei pe durata de implementare a SRSJ, dintre care 62% din 

costul reformei a fost deja achitat. 

Gradul de absorbție a mijloacelor bugetate în 2015 a fost de 83,3%: 

Gradul redus de absorbție nu a fost condiționat de capacitatea instituțională 

Particularitățile procesului bugetar în 2015: 
– Buget provizoriu până în aprilie 

– Moratoriu asupra achizițiilor publice începând cu luna iulie 

– Deblocarea cheltuielilor pentru minimul necesar 

– Incapacitatea de a întruni condițiile pentru defalcarea tranșei de suport bugetar direct 

– Înjumătățirea bugetelor alocate pentru SRSJ prin rectificarea bugetului  

Top 10 investiții în reforma justiției (cele mai costisitoare 10 acțiuni din SRSJ): 

• Renovarea sediilor instanțelor judecătorești (1.1.12) 

• Modernizarea infrastructurii locurilor privative de libertate (6.4.2) 

• Majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției (4.1.1) 

• Introducerea funcției de asistent judiciar (1.3.10) 

• Implementarea unor metode moderne de urmărire penală (2.3.1) 

• Renovarea sediilor organelor procuraturii (2.2.6) 

• Achiziționarea echipamentului pentru combaterea corupției(4.1.5) 

• Sporirea accesului publicului la actele normative (7.2.3) 

• Renovarea sediului Institutului Național de Justiție (1.3.1) 

• Implementarea unui sistem de e-justiţie (1.2.2) 

Concluzii și recomandări: 

1. consolidarea eforturilor de implementare a SRSJ in 2016; 

2. asigurarea suportului bugetar prin înlăturarea restanțelor; 

3. absorbția costurilor de sustenabilitate în linia de bază; 

4. inițierea documentelor de politici noi. 

 

Decizie: Membrii au luat act de aspectele privind costurile bugetare legate de implementarea SRSJ și 

de faptul că urmează a fi consolidate eforturile de implementare a SRSJ in 2016, precum și de 

necesitatea inițierii elaborării documentelor de politici noi. 

 

C. Concluzii preliminare privind procesul de consultare referitor la viitoarele instrumente de politici 

pentru reformele în sectorul justiției. 

Marina Matic Boskovic: 

Instrumente și cadrul viitor de politici pentru reformarea sectorului justiției în Republica Moldova 

Consultări inițiale: 

Raportul“Instrumente și cadrul viitor de politici pentru reformarea sectorului justiției în Republica 

Moldova” a fost publicat în Ianuarie pe pagina web a MJ și expediat către peste 150 de destinatari    

Au venit comentarii din partea a peste 40 de instituții  

Consultări adiționale în februarie și martie  

Următorii pași – evaluarea realizărilor  

Evaluare comprehensivă a realizărilor ce țin de eficiența, calitatea și accesul la sistemul de justiție în 

comparație cu Resursele Umane disponibile, structura financiară și resursele ICT; sau mixtă (evaluarea 

colegială, evaluări + evaluări specifice)  

Însoțit de un sondaj privind percepția mai multor părți interesate (judecătoresc, cetățenii cu/fără 

experiență, afaceri, cu/fără experiență) 

Abordare:  

Următorul document de politici ar trebui să fie elaborat din perspectiva utilizatorilor de servicii 

juridice – cum reformele vor contribui la un sistem de justiție eficient, calitativ și accesibil 

Exercitarea eficientă și la timp a drepturile ce țin de justiție într-o manieră echitabilă 

Procesul de consultare: 

Condus de către Ministerul Justiției cu implicarea activă a Curții Supreme de Justiție, Procuraturii 

Generale și a Consiliului Superior al Magistraturii  

Scopul procesului - de a defini PRIORITĂȚILE, SCOPURILE ȘI REZULTATELE 
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Identificarea priorităților pe termen scurt, mediu și pe termen lung 

Formatul și domeniul de aplicare al noului document de politici: 

Domeniul de aplicare: instanțele de  judecată, procuratura, inclusiv  executorii (penal și civil) și 

profesiile juridice 

De a include aspectele anti-corupție direct legate de sistemul judiciar (etică, cod de conduită, conflict 

de interese a procurorilor/judecătorilor, răspunderea disciplinară)  

De a include aspectele ce țin de drepturile omului direct legate sistemului judiciar (CEDO, non-

discriminare, acces egal)  

Indicatori: îmbunătățirea, în baza de rezultate/output a formatului și domeniul de aplicare al noului 

document de politici  

În paralel: Strategie nouă anti-corupție, Strategie nouă privind Drepturile Omului  

Necesar de a coordona cu noul Plan Strategic de dezvoltare al DIP, Planul Strategic al INJ precum și 

cu alte planuri instituționale de dezvoltare  

Planul de acțiuni  să fie elaborat în paralel și revizuit la fiecare doi ani. 

Decizie: Membrii au luat act de Instrumentele și informația privind cadrul viitor de politici pentru 

reformarea sectorului justiției în Republica Moldova.  

 

Subiectul 5. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

III. Anexe  

- Tabelul de prezență 

 

IV. Formula de final  
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Vicepreședintele şi Secretarul 

Grupului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

V. Semnături  
 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                                              Secretarul Grupului de lucru 

 

 

 

            ___________________________                                      _________________________________        

 

                      Eduard SERBENCO                                                                 Alina URSU 
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Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VII 

 

Nr. 

ord 

Instituţia/Grupul reprezentat(ă) Prenume, Nume 

1.  Ministerul Justiţiei – Viceministrul 

justiției, vicepreședinte al Grupului 

Eduard SERBENCO 

2. Ministerul Justiţiei  

 

Tatiana IURCO 

3. Ministerul Justiţiei  

 

Tatiana MORARU 

4. Ministerul Finanţelor 

 

Ludmila DIMITRIȘIN  

 

5. Cancelaria de Stat Natalia Cristian 

6. Cancelaria de Stat Alexandru RUSSU 

7. Preşedintele grupului de lucru pentru 

Pilonul III 

Dumitru VISTERNICEANU 

8. Vice-preşedintele grupului de lucru  

pentru Pilonul IV 

Valeriu CUPCEA 

9. Preşedintele grupului de lucru  pentru 

Pilonul V 

Lilian DELIU 

 

10. Vice –președinte Pilonul VI Olga VACARCIUC 

11. Proiect UE privind susținerea 

Coordonării Reformei în Sectorul 

justiției 

Eric SVANIDZE 

12. Expert al Proiectului UE privind 

susținerea Coordonării Reformei în 

Sectorul Justiției 

Iurie LEVINTE 

13.  Expert principal - Specialist Bugetar al 

Proiectul Uniunii Europene Suport în 

Coordonarea Reformei în Domeniul 

Justiției în Moldova 

Sorin HADÎRCĂ 

14.  Expertă a Proiectul Uniunii Europene 

Suport în Coordonarea Reformei în 

Domeniul Justiției în Moldova 

Katerina VELICHKOVA 

15. Expertă a Proiectului Uniunii Europene 

Suport în Coordonarea Reformei în 

Domeniul Justiției în Moldova 

Marina MATIC BOSKOVIC 

16. Secretariatul Grupurilor de Lucru 

 

Alina URSU 

 

17. Secretariatul Grupurilor de Lucru 

 

Vladimir VALUŢĂ 

 

18.  Delegația UE Victoria NEAGA 

19. Aparatul Președintelui Eugen POPOVICI 


