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Data: 08 august 2013 

Ședința nr. 2 (2013) 

Locul desfășurării: Sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Informație cu privire la progresul privind acordarea suportului bugetar pentru sectorul 

justiției. 

Andrei Vrabie, Delegația UE în Republica Moldova. 

 

2. Recomandări și propuneri privind consolidarea Mecanismului de Coordonare și Monitorizare.  

Eric Svanidze, Șeful Echipei Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul 

Justiției. 

 

3. Realizarea Planului de Comunicare pentru Promovarea Rezultatelor Strategiei de Reformă a 

Sectorului  Justiției: stare actuală, provocări și pași de întreprins. 

Tudor Ștefan, Expert de bază pe aspecte de relații publice al Proiectului privind Susținerea Coordonării 

Reformei în Sectorul Justiției. 

 

4. Probleme de bugetare și asimilare a finanțelor în procesul de implementare a Strategiei. 

Sorin Hadârcă, Expert de bază al Proiectului privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul 

Justiției. 

 

5. Discuții generale. Concluzii. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri, iar în total participanți la 

ședință – 20 persoane, conform anexei. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Sabina CERBU: 

A declara deschisă ședința Grupului de coordonare a implementării Strategiei Pilonului VII. Ne-am 

întrunit în cadrul acestei ședințe ordinare a Grupului de coordonare a implementării Strategiei pentru a 

puncta unele evoluții și probleme la 1,5 ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Este o perioadă în care 

Secretariatul Grupurilor de lucru acumulează rapoartele de la instituții și în septembrie vom putea 

prezenta totalurile pentru fiecare pilon în parte. 

Între timp, din martie, cînd a avut loc ultima noastră ședință, s-au întîmplat lucruri îmbucurătoare, or, 

prin învestirea unui nou Guvern s-a pus capăt crizei politice și toate instituțiile au reintrat în ritmul 

obișnuit, ba chiar alert, de activitate.  

Pe de altă parte, la 14 iunie 2013, dl. Prim-ministru a semnat cu Comisia Europeană acordul de 

finanțare a sectorului bugetar prin care Republica Moldova urmează să primească 60 milioane Euro 

ajutor condiționat pentru reformarea sectorului justiției. Cert este că finanțele ce urmează să vină din 

partea UE în cadrul primei tranșe au fost deja incluse în bugetul real al instituțiilor pentru anul 2013 și 
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urmează a fi asimilate. Între timp s-a făcut o evaluare a îndeplinirii condițiilor primei tranșe, avem un 

raport pozitiv și așteptăm ca prima tranșă șă fie transferată în bugetul Republicii Moldova. 

Un alt moment deosebit este demararea activităților Proiectului UE privind susținerea coordonării 

reformei în sectorul justiției, proiect care a avut la 7 august 2013 evenimentul de lansare, dar care a 

executat în ultimele 2 luni mai multe activități și a tras unele concluzii despre care se va vorbi în 

decursul ședinței de astăzi. 

Faptul de a avea un guvern funcțional este o premisă foarte bună pentru o activitate eficientă și o 

implementare rezultativă a Strategiei. Totuși, probleme sunt și este sarcina noastră să le abordăm și să 

le găsim soluționare. 

Vreau să mă focusez doar asupra problemei pe care ne-a atenționat-o Ministerul Finanțelor: o asimilare 

foarte joasă a fondurilor alocate pentru instituțiile sectorului justiției în primele 2 trimestre ale anului 

2013. Însă, și fără atenționarea Ministerului Finanțelor, fiecare instituție este conștientă de această 

problemă și de cît de dificilă este asimilarea fondurilor în condițiile unei legislații restrictive – așa cum 

este și normal să fie atunci cînd este vorba de fonduri publice. Problema însă trebuie rezolvată și cred 

că vom putea beneficia de o anumită asistentă din partea Proiectului UE privind susținerea coordonării 

reformei în sectorul justiției, poate și a altor proiecte, dar sarcina esențială stă pe instituții, pe 

capacitatea acestora de a se autoorganiza, de a schimba administrarea sarcinilor în interior ș.a.m.d. 

Cred că aceasta este singura provocare nouă, adică care a apărut recent și despre care nu am vorbit 

anterior decît la nivel de anticipare. Rămîn și unele probleme despre care am discutat, dar care nu s-au 

soluționat între timp, or, totul este în proces, iar lucrul bun este că acest proces este într-o derulare 

pozitivă. Vreau să vă comunic că Proiectul UE privind susținerea coordonării reformei în sectorul 

justiției va fi îndeosebi preocupat de rezolvarea celor mai acute probleme în procesul de implementare 

a Strategiei și de implementarea unor acțiuni concrete. În agenda ședinței de astăzi îi vom putea asculta 

pe cîțiva experți-cheie din proiect – pe dl. Eric Svanidze, Șeful Echipei Proiectului UE, care ne va oferi 

Recomandări și propuneri privind consolidarea Mecanismului de Coordonare și Monitorizare; dl. 

Tudor Ștefan ne va vorbi despre Realizarea Planului de Comunicare pentru Promovarea Rezultatelor 

Strategiei de Reformă a Sectorului  Justiției: stare actuală, provocări și pași de întreprins, iar dl. Sorin 

Hadârcă va vorbi despre Probleme de bugetare și asimilare a finanțelor în procesul de implementare a 

Strategiei. 

Am planificat să audiem o informație din partea reprezentantului Delegației UE în RM, dl. Andrei 

Vrabie, dar dumnealui nu a putut să vină, de aceea trecem la următorul subiect pe ordinea de zi. 

 

Subiectul 1. Recomandări și propuneri privind consolidarea Mecanismului de Coordonare și 

Monitorizare.   

 

Eric SVANIDZE: 

În procesul de reformă al sectorului justiției sunt mai multe aspecte care necesită a fi îmbunătățite prin 

inițierea discuțiilor și sugerarea de idei.  

Strategia și Planul de Acțiuni 

SRSJ ar putea fi considerată adecvată atât în ceea ce privește formatul cât și formularea substanțială a 

politicilor.  

Deficiența Strategiei este și absența unui sistem dezvoltat de indicatori la nivel de rezultat și impact. 

Obiectivul general, proiectarea, formatul și conținutul de bază pot servi ca fundament pentru 

implementarea cu succes a reformei. 

Planul de Acțiuni 

Obiectivul general, proiectarea, formatul și conținutul de bază pot servi ca fundament pentru 

implementarea cu succes a reformei. 

Ca deficiențe sau provocări sunt formularea excesiv de prudentă a sarcinilor și alegerea indicatorilor 

corespunzători, lipsa unui set de instrucțiuni coerent în măsurarea nivelului de implementare și evaluare 

a impactului, disocierea de legislativ și conexiuni financiare și bugetare inadecvate. 

Au fost făcute următoarele recomandări: 

- Abordarea neajunsurilor pe parcursul implementării (incluzând interpretarea prevederilor); 

- Elaborarea unui set de indicatori ai rezultatelor și impactului (optimizarea matricei în concordanță cu 

regulamentul MCM); 
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- Efectuarea unei evaluări preliminare, exercițiu care, formal, ar reevalua Strategia și, corespunzător, 

Planul de Acțiuni, prin prisma schimbărilor petrecute și experiența implementării acestora; 

- Proiectarea unui instrument adecvat pentru actualizarea Strategiei și/sau a Planului de Acțiuni, în caz 

de necesitate. 

Mecanismul de monitorizare și coordonare (MCM). 

Formatul general  corespunde modelelor susținute de către CE  și componentelor  Sistemelor de 

Management al Programului de Sector. 

MCM a trecut cu succes prin faza incipientă a funcționării sale, pe parcursul căreia a reușit să 

contribuie la un anumit progres în implementarea activităților particulare din cadrul Planului de Acțiuni 

și a Strategiei în general. 

Mecanismul de monitorizare și coordonare lasă mult de dorit în multe aspecte, și anume cel 

instituțional (capacități insuficiente a părților interesate și a MCM și lipsa angajamentelor de a oferi 

timp și resurse din partea părților interesate), procedural, organizațional, și ceea ce este legat de 

instrumentele de Management, bugetare și de  utilizare eficientă a resurselor. 

În acest sens, s-au facut mai multe recomandări și anume consolidarea setului de reglementări cu 

privire la un catalog cu cerințe pentru un sistem simplu de raportare, care oferă informații cheie privind 

progresul pentru toate părțile interesate, asigurarea că reglementările și procedurile de raportare sunt 

respectate cu strictețe (șabloane, termene limită etc.), prioritizarea evaluării compatibilității și progresul 

sistemelor/structurilor, aranjamentele funcționale ale instituțiilor cheie de a asigura implementarea 

reformei în sectorul justiției, crearea unei baze de date electronice care să includă un catalog complet de 

documente elaborate pe parcursul implementării Planului de Acțiuni, investirea în personalul 

Secretariatului MCM și asigurarea cadrelor calificate suficiente, instruirea MCM (Grupurile de 

Lucru+Secretariatul), întroducerea  eficientă la nivel de lucru pentru o implicare mai adecvată a 

legislativului. 

Recomandări cu privire la actorii cheie sau actorii politici: 

- Efectuarea eforturilor ulterioare pentru înțelegerea și adresarea deficiențelor sistemice; 

- Realizarea modificărilor și fortificarea propriilor capacități pentru atingerea obiectivului comun; 

- Implicarea  într-un parteneriat cu adevărat strategic 

 

Concluzia și recomandările generale. 

Restanțele ce țin de activitățile amânate sau neimplementate din perioada precedentă, combinate cu 

cele care urmează să fie finalizate în anii următori ai reformei, care spre deosebire de cele realizate sunt 

mai complexe, consumă timp și resurse și cu o mai mare relevanță în ceea ce privește impactul general 

și importanță pentru schimbarea reală au atins masa critică, care este esențială pentru îndeplinirea 

planului inițial stabilit de Strategie și Planul de Acțiuni. 

De asemenea, este necesară dublarea eforturilor actuale și îmbunătățirea performanței calității. 

 

Subiectul 2. Realizarea Planului de Comunicare pentru Promovarea Rezultatelor Strategiei de 

Reformă a Sectorului  Justiției: stare actuală, provocări și pași de întreprins. 

 

Tudor ȘTEFAN: 

Planul de comunicare pentru promovarea rezultatelor strategiei de reformă a sectorului justiției conține 

parametrii pentru o comunicare eficientă, însă insistăm asupra mecanismului de comunicare care 

necesită a fi îmbunătățit. Planul este complet și are obiective bine stabilite. 

Ar fi binevenită explicarea către Mass-media a ceea ce este de fapt Strategia de Reformă a Sectorului 

Justiției. 

 

Sabina CERBU: 

În luna decembrie 2013 s-a aprobat Planul de comunicare, însă nu au fost distribuite materialele pentru 

instituții. Identificînd persoanele implicate în procesul comuncării, vor fi evitate dublările și implicarea 

în procesul de comunicare pentru asigurarea promovării acțiunilor. 

 

 

Întrebări, răspunsuri, discuții. 
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Au fost inițiate discuții cu privire la insuficiența mijloacelor financiare alocate care generează mai 

multe probleme ca, lipsa de sediu, de resurse umane, lipsa echipamentului și alte aspecte. În acest sens, 

pe marginea subiectelor discutate, au fost expuse mai multe opinii.  

 

Nichifor COROCHII:  
Cum să facem reformă, dacă ni s-a alocat o anumită sumă pentru procurarea sediului CSM, dare care 

nu este suficientă? Cum să realizăm această acțiune? 

 

Eric SVANIDZE: 

Primul aspect care trebuie menționat este focusarea pe priorități: nu pot fi realizate toate acțiunile în 

același timp. 

Problemele menționate au legătură direct cu planul, dacă este acesta adecvat sau nu, însă există 

posibilitatea de a remedia aceste situații, fie prin ajustarea cifrelor care nu sunt corecte, fie prin 

depistarea aspectelor care nu corespund planului, însă venind cu argumentări în acest sens. 

 

Sabina CERBU: 

Acesta este document de politici și sunt priorități care sunt necesare a fi stabilite. Fiecare instituție 

trebuie să dispună de management corect și eficient care i-ar permite acoperirea mai multor probleme. 

 

Ausra RAULICKYTE: 

Mijloacele financiare vor fi administrate eficient doar prin stabilirea corectă a priorităților, în concluzie 

doar astfel vor putea fi acoperite cele mai strigente probleme. Procurarea unei noi clădiri nu presupune 

nemijlocit o reformă. Strategia de reformă doar ajungînd la alt nivel de management, va putea face 

posibilă realizarea scopurilor propuse inițial. 

 

Concluzie: În cazul în care mijloacele financiare vor fi administrate corect, doar atunci se va ajunge la 

rezultatul dorit. Este important ca sa fie făcută corect stabilirea priorităților, ori aceasta depinde de 

managementul fiecărei instituții în parte. 

În cadrul ședinței s-a propus și agreat ca problema procurării sediului de către Consiliul Superior al 

Magistraturii și altele similare să se discute și să se soluționeze în cadrul unui grup mai restrîns, cu 

participarea Ministerului Finanțelor. 

 

Subiectul 3. Probleme de bugetare și asimilare a finanțelor în procesul de implementare a 

Strategiei. 
 

Sorin HADÎRCĂ: 

Planificarea strategică adecvată este o condiție esențială pentru implementarea reformei justiției și ea 

ține de alinierea strictă a resurselor întru producerea impactului scontat. 

Majorarea alocațiilor bugetare pentru justiție facilitează implementarea reformelor. 

Începând cu 2013 volumul mijloacelor bugetare în sectorul justiției a atins cota de 0.55% din PIB și 

14% din bugetul public național. 

În termeni nominali este vorba de o dublare a alocațiilor financiare de la 233 milioane lei în 2009 la 

543 milioane lei în 2013. 

Destinația principală este infrastructura judiciară: investițiile capitale sunt de 43 ori mai înalte în 2013 

față de 2009. Creșterea salariilor a fost de 60%. 

 2013 % 

Curtea Constituțională 10,982 28% 

Consiliul Superior al Magistraturii 20,300 638% 

Curtea Supremă de Justiție 35,410 76% 

Procuratura Generală 129863 43% 
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Finanțarea strategiei de reformă a sectorului justițeie este integrată în ciclul național de 

planificare bugetară. 

Costurile estimate pentru domeniile specifice de intervenție sunt aproximative și nu reflectă întru totul 

necesarul de finanțare. Costurile reale sunt precizate în cadrul exercițiului de planificare bugetară pe 

termen mediu. 

Elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli este axată pe realizarea planului de acțiuni de 

implementare a Strategiei de Refromă a Sectorului Justiției. Grupul de lucru pentru elaborarea CBTM 

asigură repartizarea planfoanelor atribuite de Ministerul Finanțelor în baza propunerilor de la instituțiile 

responsabile. 

Cadrul de planificare bugetară se bazează pe responsabilitatea actorilor din sectorul justiției, lăsând în 

urmă „spații albe” – activități neacoperite financiar. Din totalul de 488 de acțiuni planificate de 

reformă, 139 de acțiuni (28%) care necesitau acoperire financiară nu au beneficiat de alocații bugetare 

în ciclul CBTM 2013-15. 

Capacitatea de absorbție este o preocupare obiectivă în contextul dublării volumului de mijloace 

financiare alocate sectorului. 

Capacitățile instituționale în materie de planificare strategică pereclitează implementarea 

efectivă a reformei. 

Instituțiile din sectorul justiției care țin de executiv dispun de capacități mai avansate în materie de 

planificare strategică decât actorii din afara executivului 

Administratorii judecătorești nu au devenit deocamdată forța motrice a procesului de planificare 

strategică în instanțele judecătorești 

Macro-managementul financiar al instanțelor judecătorești lipsește, această funcție aflându-se la 

frontiera dintre DAJ și CSM 

Povara administrativă sporită în rezultatul sarcinilor de implementare a reformei nu corespunde 

capacităților operaționale existente în instituțiile din sector 

Statutul juridic impropriu complică uneori implementarea efectivă a activităților prevăzute în planul de 

acțiuni de realizare a reformei  

 

Impactul scontat  

Încrederea cetățenilor în justiție ține de obținerea unor rezultate tangibile în sector. 

Ce-i de făcut? 
- Consolidarea capacităților instituționale întru asigurarea unei valorificări plenare a resurselor alocate; 

- Îmbunătățirea bugetării bazate pe programe și performanță în sectorul justiției; 

- Actualizarea planului de acțiuni și completarea acestuia cu indicatori de rezultat; 

- Evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției; 

- Crearea unui centru specializat de achiziții publice care să presteze servicii tuturor actorilor din 

justiție. 

 

Subiectul 4. Discuții generale. 

 

S-a pus în discuție solicitarea care a venit în scris de la Ministerul Sănătății în legătură cu acțiunea 2.3.1 

p. 1 – Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN). 

 

Ion CUVȘINOV: solicităm modificarea indicatorului acțiunii din – echipamentul necesar procurat – 

în – laborator funcțional. 

Instanțe judecătorești 205,178 64% 

Alte autorități din justiție 44,817 105% 

Probațiune 20,342  

Organe administrative 35,029 168% 

Institutul Național de Justiție 41,380 653% 
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S-a stabilit că Centrul de Medicină Legală are finanțe pentru a realiza acțiunea, are planuri de 

implementare a ei, dar consideră că-și va depăși atribuțiile și nu va folosi fondurile conform destinației 

dacă va construi/dota laboratorul, așa cum este corect să se facă, pentru că indicatorul acțiunii este 

echipamentul necesar procurat – și nu – laborator funcțional, așa cum ar fi exhaustiv. 

 

Concluzia grupului de lucru: 

După discutarea îndelungă, cu participarea Ministerului Finanțelor, membrii grupului de lucru au 

considerat temerea (solicitarea) Ministerului Sănătății nejustificată, or, implementarea adecvată a unei 

acțiuni nu începe de la focusarea pe indicator, ci pe obiectivul acțiunii. Indicatorul echipament necesar 

procurat – nu exclude crearea unui laborator funcțional, dacă aceasta este necesar pentru a realiza 

obiectivul acțiunii. Urmează ca Ministerul Sănătății să conlucreze strîns cu Ministerul Finanțelor și să 

clarifice posibilitatea practică de a implementa acțiunea respectînd rigorile legislației financiare. 

 

III. Decizii/concluzii ale Grupului de lucru  

- Grupul nu a adoptat decizii. 

- S-au formulat recomandări și propuneri privind consolidarea Mecanismului de Coordonare și 

Monitorizare; 

- S-au discutat probleme bugetare și de asimilare a finanțelor în procesul de implementare a Strategiei. 

 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

 Preşedintele ședinței Grupului de lucru                                          Secretarul ședinței Grupului de lucru  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Sabina CERBU                                                                          Olivia PÎRȚAC           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VII 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Sabina CERBU Ministerul Justiției, viceministru, Președintele Grupului 

de Lucru pentru Pilonul V 

2 Ludmila DIMITRIȘIN Ministerul Finanțelor 

3 Adrian ERMURACHI Cancelaria de Stat 

4 Nichifor COROCHII Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

5 Ludmila POPA Vice-președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II 
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6 Lilian DARII Vice-președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

7 Victor ZAHARIA Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul VI 

B. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Sorin HADÎRCĂ Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Ausra RAULICKYTE Ministerul Justiției 

4 Edward LUCACI Ministerul Justiției 

5 Eugen POPOVICI Consiliul Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept 

6 Olesea KOVALI Monitor Societatea Civilă 

7 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

8 Andrei MATEI Ministerul Sănătății 

9 Tudor ȘTEFAN Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

10 Ion CUVȘINOV Centrul de Medicină Legală 

D. Secretariat  

1 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Oleg EFRIM Ministrul Justiției 

2 Nadejda VIERU Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 

3 Lilia IONIȚĂ Ministerul Justiției 

 


