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Data: 05 noiembrie 2015 

Ședința nr.: 02/2015 

Locul desfășurării: sala 227  (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderatori: Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiţiei, Președintele Grupului de Lucru pentru 

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

Prezența la ședință: Anexa nr. 1 

Agenda:  

1) Cuvânt de deschidere 
Cuvânt de deschidere 

Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiţiei 

2) Prezentarea Platformei on line “Web Agenda”, instrument de comunicare și colaborare 

intranet 

Tudor Tihon, Serviciul E-transformare, Ministerul Justiției   
3) Prezentarea Raportului sectorial Pilonul VII (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 

2015)    
Tatiana Moraru, Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiţiei 

4) Runda de discuții și aprobarea Raportului sectorial 2015 privind gradul de implementare al 

Strategiei de Reformă a sectorului justiției (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - 

trimestrul II, 2015), însoțit de Lista consolidată de asistență externă pentru anul 2016 
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 9 membri  

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări  

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1: Cuvânt de deschidere 

Vladimir CEBOTARI: 

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

prezentarea subiectelor pe 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 Platformei on line “Web Agenda”, instrument de comunicare și 

colaborare intranet 

Tudor TIHON: 

Prezentarea unui sistem informațional public pentru monitorizarea SRSJ, instrument creat pentru a 

facilita activitatea. Acesta este un instrument de comunicare și colaborare intranet, conceput să eficientizeze 

procesul de colectare, analiză şi schimb de informații privind implementarea reformei în justiție, în particular 

între Instituțiile vizate în acest sens, fiecare din ele obținând un cont de acces.  
Acest program de sistem informațional include Planul de Acţiuni cu care se lucrează. Totodată, poate 

fi văzut progresul indicatorilor în baza cărora se elucidează performanţa de realizare a acţiunilor.  

În același timp, pot fi identificați responsabilii pentru acești indicatori/executorii, fiind afișate și 

acțiunile în dependență de piloni, precum și documentele probatorii care vor fi mai departe utilizate și 

pentru Web Agendă, existând posibilitatea de creare a ciclului istoric al documentului. Documentul 
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poate fi încărcat de oricine din cei responsabili de realizarea acţiunii prevăzute de PASRSJ. Există și o 

categorie aparte de documente pentru uzul intern: restrâns la GL de care a fost creat.  

Agenda va putea fi creată, sub formă de calendar, pentru un anumit eveniment și în baza unuia sau mai 

multor documente care vor fi puse în discuție, indicându-se locul, data, ora, subiectul. Toți utilizatorii, 

inclusiv invitații GL vor fi avertizați despre Agendă, fiind posibilă adăugarea unui document ce nu era 

încă încărcat.  

La moment sunt 2 tipuri de documente: 

- Digitale, făcute la computator și 

- Pe format de hârtie care trebuie scanate, care pot fi ușor importate odată ce le avem la pachet.  

Este de menționat că această sistemă nu a fost încă populată cu date.  

În urma prezentării, au survenit întrebări ce țin de aspectele tehnice în vederea utilizării sistemei date. 

Astfel, raportorul a menționat că instituția implementatoare a SRSJ singură va putea scana 

documentele necesare, or, scopul este ca fiecare membru al GL să dispună de libertatea de activitate. 

Respectivul sistem a fost creat pentru a acorda membrilor GL un spațiu de lucru unificat. Mecanismul 

de utilizare constă în faptul că din start se oferă dreptul fiecărui membru să acceseze și să proceseze 

documentul, iar dacă are careva obiecții să comunice, să lucreze cu documentul, respectiv, să încarce 

versiunea sa, ceilalți membri având ulterior posibilitatea să vadă care este situația.  

În final, s-a menționat că acest sistem reprezintă o platformă unică în cadrul căruia fiecare poate să 

încarce documentul, dispunând de un cont al său, fiind totodată responsabil de acțiunile sale.       

 

Subiectul 3: Prezentarea Raportului sectorial Pilonul VII (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - 

trimestrul II, 2015) 

Tatiana MORARU: 

Raportul sectorial Pilonul VII (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 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).  

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, 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 41 de acţiuni scadente 

până în trimestrul IV, 2014 iar 3 acţiuni urmează a fi implementate în trimestrul I, 2015 - trimestrul 

IV, 2016. Este de menționat că din 44 de acţiuni – 34 sunt realizate. Cota de realizare la data de 15 

septembrie 2015 fiind de 65,8%. Din totalul de 33 de acţiuni scadente la data de 30 iunie 2015, de la 

implementarea SRSJ, 25 de acţiuni sunt realizate şi 8 realizate parțial. 

Din cele 11 acţiuni cu termen de realizare mai mare, 9 acţiuni pot fi apreciate ca realizate pentru 

perioada de raportare, 1 acțiune – realizată parțial şi 1 acțiune – nerealizată.  

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 0,57 din cota 

0,69 atribuită în acest Pilon, conform PASRSJ până la finele acesteia, ceea ce reprezintă 82%. 

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

• 7.1.4.p.1 – Analiza funcțiilor şi structurii fiecărei instituții implicate în procesul de  reformă a 

sectorului justiției;  

• 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 
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Guvernului şi ale altor autorități 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.3 – 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 februarie 2007 privind 

crearea CAL și nr. 1345 din  24noiembrie 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. 

Printre dificultăți se numără adoptarea întârziată a legii Bugetului de Stat pentru anul 2015, precum şi 

situația economică precară începând cu luna iulie 2015. Urmare a celor menționate, a rezultat şi un 

nivel de absorbție a mijloacelor alocate care a fost de 22%. Totodată nu a fost modificat nici cadrul 

normativ privind creația legislativă (7.2.2.p.3, 7.2.2.p.4, 7.2.3.p.3). 

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” şi PNUD. 

Ulterior, în urma discuțiilor și înaintării observațiilor şi sugestiilor ce țin de raportul prezentat, în 

deosebi la capitolul absorbției, s-a decis aprobarea de principiu a Raportului sectorial Pilonul VII. 

Astfel, urmând a fi dezvoltate dificultățile cu privire la capacitatea de absorbție, și, anume ce stă la 

baza calculării procentului de absorbție și care este acest procent per Piloni/instituții implementatoare 

a acțiunilor din cadrul SRSJ.          

A fost prezentată totodată şi Lista de priorități pentru asistență externă pentru anul 2016 prezentată de 

instituțiile vizate / implicate în realizarea acțiunilor Pilonului VII al SRSJ. 

Decizie: Raportul Pilonului VII şi Lista de priorități pentru asistență externă pentru anul 2016 – 

Pilonul VII, au fost votate unanim.        

 

Subiectul 4. Runda de discuții şi aprobarea Raportului sectorial 2015 privind gradul de 

implementare al Strategiei de Reformă a sectorului justiției (perioada de raportare trimestrul II, 

2011 - trimestrul II, 2015), însoțit de Lista consolidată de asistență externă pentru anul 2016)  

Tatiana  MORARU: 

Raportul sectorial 2015 privind gradul de implementare al Strategiei de Reformă a sectorului justiției 

(perioada de raportare trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2015) complementează rapoartele 

intermediare precedente elaborate de către Ministerul Justiţiei, în calitate de instituție coordonatoare 

pentru realizarea monitorizării şi coordonării implementării Strategiei şi a Planului de acțiuni privind 

implementarea SRSJ. Anterior, în cadrul GL I - VI rapoartele sectoriale intermediare au fost aprobate. 

A fost prezentată Lista consolidată de priorități pentru asistență externă pentru anul 2016, conform 

anexei.  

În cadrul discuțiilor cu privire la lista de priorități, s-a decis ajustarea listei, conform modelului 

elaborat, de către toate instituțiile, cu indicarea exactă a sumelor care nu sunt acoperite din buget. 

Astfel, s-a decis aprobarea de principiu a Raportului sectorial 2015 şi a Listei consolidate de priorități 

pentru asistență externă pentru anul 2016. 

Decizie: Lista consolidată pentru asistență externă pentru anul 2016 au fost votate cu 7 voturi pro, iar 2 

membri s-au abținut.  

 

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

următoarei ședințe  
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III. Anexe  

- Tabelul de prezență 

- Lista consolidată pentru asistență externă pentru anul 2016 

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

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

 
V. Semnături  

 

Președintele Grupului de lucru                                              Secretarul Grupului de lucru 

 

 

 

            ___________________________                            _________________________________        

 
                      Vladimir Cebotari                                                                 Irina Lupuşor 

 
 

 

 

 


