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1. COMPONENTA I: Consolidarea instituțională și a capacităților și sprijinul aferent
 Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Efectuarea evaluării cadrului legal al MMC, inclusiv CNROOND. ...... Ошибка! Закладка не определена. 
1.2 Susținerea activității Secretariatului Consiliului Național pentru reforma organelor de ocrotire a 
normelor de drept .................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.2.1 Susținerea activității Secretariatului CNROOND ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.2.2 Susținerea organizării întrunirilor CNROOND .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.3 Acordarea asistenței la elaborarea și editarea rapoartelor privind implementarea SRSJОшибка! Закладка не определена. 
1.4 Sprijinul MMC la introducerea relației de lucru interactive cu Legislativul, inclusiv prin intermediul 
prezentării formalizate a rapoartelor anuale către Parlament............................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.5 Susținerea consolidării grupurilor de lucru pentru monitorizarea fiecărui pilon de implementare a 
SRSJ Ошибка! Закладка не определена. 
1.5.1 Participarea directă la ședința GL ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.5.2 Schimb de abilități, informații, cele mai bune practici și metodologii cu membrii GL, personalul și 
experții tehnici ai instituțiilor ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.5.3 Acordarea asistenței la elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor și evaluărilorОшибка! Закладка не определена. 
1.5.4 Acordarea asistenței la crearea bazei de date a SRSJ ............................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.6 Susținerea consolidării Grupului de Lucru pentru Pilonul VII: Sectorul justiţiei bine coordonat, 
administrat şi responsabil .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.6.1 Susținerea consolidării Grupului de lucru pentru Pilonul VII ............ Ошибка! Закладка не определена. 
1.6.2 Instruiri și seminare (posibil împreună cu alte GL) ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.6.3 Instruire la locul de muncă ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.7 Asistență Secretariatului Grupurilor de Lucru în activitățile de monitorizare și coordonareОшибка! Закладка не определена. 
1.7.1 Asistență tehnică la pregătirea și organizarea întrunirilor GL ........... Ошибка! Закладка не определена. 
1.7.2 Susținerea funcțiilor de secretariat la toate întrunirile și ședințele din cadrul MMCОшибка! Закладка не определена. 
1.7.3 Asistență la elaborarea proceselor verbale, hotărârilor și activităților de comunicareОшибка! Закладка не определена. 
1.8 Evaluarea interimară și expertizarea SRSJ/PA și a implementării lor și metodologia de monitorizareОшибка! Закладка не определена. 
1.9 Instruirea grupurilor de lucru cu privire la metodologia de implementare a SRSJОшибка! Закладка не определена. 
1.9.1 O rundă regulată de evaluare a necesităților de instruire, ajustarea conceptului de instruireОшибка! Закладка не определена. 
1.9.2 Instruirea membrilor grupurilor de lucru ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.10 Evaluarea funcțiilor, structurii și capacității MJ de a implementa și coordona reformaОшибка! Закладка не определена. 
1.11 Acordarea asistenței MJ la promovarea și implementarea Regulamentului de activitate a grupurilor de 
lucru și a grupului de coordonare a implementării SRSJ ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.11.1 Acordarea suportului Ministerului Justiției la promovarea regulamentelor de activitate, inclusiv 
oferirea instrucțiunilor clare grupurilor de lucru privind elaborarea planurilor de acțiuni anuale începând cu 
anul 2014 ..................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.11.2 Acordarea asistenței MJ la implementarea Regulamentului de activitate a grupurilor de lucruОшибка! Закладка не определена. 
1.11.3 Organizarea unei conferințe internaționale ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.12 Susținerea elaborării și asistență la introducerea evaluării performanței personalului MJОшибка! Закладка не определена. 
1.13 Desfășurarea instruirii personalului cu privire la evaluarea performanței și efectuarea evaluării 
respective..................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.14 Evaluarea funcțiilor și structurii instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției din punct de 
vedere al capacității de a contribui la implementarea SRSJ și acordarea suportului la elaborarea și 
implementarea modificărilor structurale și funcționale ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.14.1 Analiza funcțională și formularea modificărilor la regulamentele interne de activitate și la statele de 
personal ........................................................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.14.2 Susținerea elaborării și implementării modificărilor structurale și funcționale ale instituțiilor în 
vederea asigurării participării active în procesul de reformare a sectorului justițieiОшибка! Закладка не определена. 
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1.15 Instruirea/consilierea personalului instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea 
asigurării participării lor active la implementarea reformei ................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.15.1 Efectuarea evaluării necesităților de instruire/consiliere a personalului instituțiilor implicate în 
reforma sectorului justiției .................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.15.2 Pregătirea agendei de instruire și a materialelor de instruire/modulului de consiliereОшибка! Закладка не определена. 
1.16 Acordarea asistenței beneficiarului la organizarea unor ședințe comune regulate cu privire la 
planificarea strategică și monitorizarea implementării reformei ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.16.1 Susținere regulată și participarea la toate ședințele legate de planificarea strategică, CBTM, alte 
proceduri bugetare .................................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
1.16.2 Eficientizarea setului de măsuri pentru îmbunătățirea procesului bugetar și sporirea capacității de 
absorbție a instituțiilor sectoriale .................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.17 Desfășurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică și monitorizarea 
implementării reformei în instituțiile judecătorești ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.17.1 O rundă regulată de evaluare a necesităților de instruire .................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.17.2 Implementarea instruirilor ................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.18 Asistență la elaborarea unui sistem informațional integrat de colectare, analiză și schimb de 
informații privind implementarea reformei ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.18.1 Elaborarea metodologiei ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.18.2 Elaborarea procesului și structurilor ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.19 Instruirea personalului care va folosi sistemul informațional integrat de colectare, analiză și schimb 
de informații și asigurarea durabilității sistemului prin intermediul măsurilor ad hoc.Ошибка! Закладка не определена. 
1.20 Susținerea funcționalității sistemului informațional integrat ............ Ошибка! Закладка не определена. 
1.21 Alocarea resurselor din bugetul de stat prin programele eficiente de bugetare și stabilire a costurilor 
pentru implementarea reformei sectorului justiției ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
1.21.1 Stabilirea rezultatelor măsurabile și indicatorilor de impact pentru JSRS și obiectivelor concrete 
pentru acțiunile prevăzute în Planul de Acțiuni al JSRS .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.21.2 Reevaluarea estimărilor costurilor pentru acțiunile preconizate în Planul de Acțiuni al JSRS și 
cartografierea alocărilor bugetare ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.21.3 Acordarea susținerii permanente Ministerului Justiției pentru reflectarea acțiunilor JSRS în CBTM și 
bugetul de stat ........................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.21.4 Evaluarea aprofundată a planificării bugetare și oferirea opțiunilor de politici în vederea sincronizării 
calendarului planificării bugetare din sector cu calendarul CBTM .................... Ошибка! Закладка не определена. 
1.21.5 Susținerea adoptării și implementării unui Memorandum de Înțelegere dintre organele judecătorești 
și Ministerul Justiției în vederea concilierii proceselor de planificare bugetarăОшибка! Закладка не определена. 
1.21.6 Acordarea suportului Departamentului de Administrare Judecătorească și Consiliului Superior al 
Magistraturii la adoptarea regulamentelor interne ce țin de planificarea bugetarăОшибка! Закладка не определена. 
1.22 Acordarea asistenței autorităților moldovenești la utilizarea sistemelor integrate de management 
informațional pentru evaluarea performanței ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

2. COMPONENTA II: Susținere și contribuție juridică și academică Ошибка! Закладка не 
определена. 

2.1 Susținerea/complementarea evaluării externe a calității învățământului juridic superior din punct de 
vedere al alinierii acestuia la principiile de la Bologna ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
2.2 Acordarea asistenței la actualizarea curriculum-urilor și incorporarea noilor metode de predare în 
învățământul juridic superior ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
2.3 Susținerea organizării evaluării naționale a calității învățământului juridic superiorОшибка! Закладка не определена. 
2.4 Susținerea implementării recomandărilor studiului privind îmbunătățirea procesului de legiuireОшибка! Закладка не определена. 
2.5 Susținerea elaborării cadrului normativ privind metodologia aplicării procedurii ex-anteОшибка! Закладка не определена. 
2.6 Susținerea creării unui manual cu privire la elaborarea actelor normativeОшибка! Закладка не определена. 
2.7 Instruirea personalului implicat în procesul de legiuire ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
2.8 Asistență la efectuarea studiului privind accesul public la actele normative (baza de date)Ошибка! Закладка не определена. 
2.9 Susținerea îmbunătățirii bazei de date a actelor normative ............... Ошибка! Закладка не определена. 
2.10 Acordarea asistenței la crearea unei baze de date online pentru elaborarea actelor normative (de la 
inițiere până la publicare) .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
2.11 Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legii naționale cu legislația Uniunii 
Europene ...................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3. COMPONENTA III: Comunicarea și sensibilizarea și interacțiunea cu societatea civilă
 Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Acordarea asistenței autorităților moldovenești la perfecționarea mecanismului existent de 
coordonare a asistenței externe ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
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3.1.1 Evaluarea mecanismului de coordonare a donatorilor în sectorul justițieiОшибка! Закладка не определена. 
3.1.2 Acordarea asistenței tehnice coordonării donatorilor .......................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.2 Acordarea asistenței autorităților moldovenești la evaluarea și actualizarea priorităților care necesită 
asistență externă în cadrul sectorului justiției ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
3.2.1 Monitorizarea asistenței externe primite ca răspuns la asistența solicitată și interacțiunea cu 
instituțiile sectoriale și donatorii în legătura cu ajustarea acesteia .................. Ошибка! Закладка не определена. 
3.2.2 Acordarea asistenței la formularea listelor de priorități pentru asistența externăОшибка! Закладка не определена. 
3.3 Susținerea eficientizării unui mecanism de asigurare a schimbului permanent de informații dintre 
organizațiile neguvernamentale, publicul și partenerii din sectorul justițieiОшибка! Закладка не определена. 
3.4 Susținerea și promovarea campaniilor de sensibilizare și mediatizare a procesului de reformă 
/Acordarea asistenței la implementarea Planului de comunicare și elaborarea propriului plan de lucruОшибка! Закладка не определена. 
3.4.1 Acordarea asistenței la promovarea și implementarea unui Plan de comunicare și a unui atelier de 
lucru special privind sensibilizarea ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
3.4.2 Susținerea formării Clubului de presă privind reforma sectorului justiției și activităților saleОшибка! Закладка не определена. 
3.4.3 Susținerea îmbunătățirii directoriului privind reforma pe pagina web a MJОшибка! Закладка не определена. 
3.4.4 Susținerea creării și aplicării mecanismului de coordonare regulată a unităților PR ale instituțiilor 
sectoriale ...................................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.4.5 Susținere la elaborarea și organizarea activităților/campaniilor de sensibilizare și mediatizareОшибка! Закладка не определена. 

B. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE
 Ошибка! Закладка не определена. 

C. EVENIMENTELE IMPORTANTE ÎN IMPLEMENTAREA ALE PROIECTULUI ÎN 
PERIOADA 01.11 – 30.14.2015............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

 

D. UTILIZAREA RESURSELOR ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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LISTA ACRONIMELOR 

 
PA  Parteneriatul Estic  
CE                       Consiliul Europei 
CEDO   Curtea Europeană pentru Drepturile Omului  
PEV   Politica Europeană de Vecinătate 
UE   Uniunea Europeană 
EUHLPAM        Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice  
EPND                  Echivalente ale Posturilor cu Normă Deplină 
EJS                      Experți juniori secundari   
GM                      Guvernul Republicii Moldova     
PG                Procuratura Generală 
IIM                      Instrument Integrat de Monitorizare 
EC   Expert-cheie 
MMC                  Mecanism de Monitorizare și Coordonare a implementării SRSJ 
ME                      Ministerul Educației 
MAI   Ministerul Afacerilor Interne 
MJ   Ministerul Justiției 
CBTM   Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 
CNA                     Centrul Național Anticorupție 
CNROOND  Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept  
CNAJGS Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 
ONG  Organizație neguvernamentală  
INJ   Institutul Național al Justiției 
OSCE                   Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa   
IOV   Indicatori obiectiv verificabili  
CCP   Comitetul de Coordonare a Proiectului  
ROLISP  Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept 
MR                      Masă rotundă  
SCSM   Consiliul Superior al Magistraturii 
SRSJ   Strategia de reformare a sectorului justiției 
PASRSJ            Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 
PSPS   Programul de sprijin a politicilor sectoriale 
ESS                     Expert superior secundar                             
LE   Liderul echipei Proiectului 
TR   Termeni de Referință 
ONU                   Organizația Națiunilor Unite 
PNUD                Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare      
GL   Grup de lucru 
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Țara-beneficiar Republica Moldova  
Autoritatea 
contractantă 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova   

Grupurile-țintă Ministerul Justiției, reprezentat de Mecanismul de Coordonare și 
Monitorizare al implementării Planului de Acțiuni al Strategiei de 
Reformare a Sectorului Justiției 

Beneficiarii 
indirecți  

Beneficiarii indirecți primari: sistemul judecătoresc (Consiliul Superior al 
Magistraturii, Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție și 
judecătoriile de sector), Procuratura (Procuratura Generală, Consiliul 
Superior al Procurorilor), direcțiile de investigație și operative ale 
Ministerului Afacerilor Interne, pentru apărare (Serviciul de asistență 
juridică garantată de stat, Conciliul Baroului și membrii), pentru 
executarea sentințelor (serviciile instituțiilor penitenciare și de 
probațiune din cadrul Ministerului Justiției și Asociația Executorilor 
Judecătorești), Centrul pentru Drepturile Omului și Centrul Național 
Anticorupție. Alți beneficiari indirecți: orice persoană sau entitate care 
devine implicată în sistemul judecătoresc, precum agresori sau victime, 
reclamanți sau pârâți, precum și publicul larg și toți cetățenii și apatrizii 
care depind de supremația legii pentru a-și proteja propria persoană și 
proprietate și cea a familiei lor, drepturile omului și cele civile.  

Locația principală Chișinău, Republica Moldova 
Alte locații Republica Moldova 
Data inițierii 
Proiectului 

29 APRILIE 2013 

Durata Proiectului 36 de luni 
 
Proiectul este creat şi realizat pentru a sprijini Reformele de Politici în Sectorul Justiţiei în 
Republica Moldova (în continuare - Moldova), implementarea Strategiei relevante şi Planului de 
Acţiuni, în special în ceea ce ţine de aspectele-cheie identificate în Termenii de referinţă ai 
Proiectului, cum sunt coordonarea participativă generală a Reformei în Sectorul Justiţiei bazată pe 
consens, monitorizarea performanţei reformei în sector cu o reevaluare ulterioară, sprijin 
instituţional puternic şi dezvoltarea părţilor interesate-cheie, şi consultări deschise şi regulate cu 
societatea civilă şi partenerii de dezvoltare.    
 
Accentul de bază al implementării Proiectului va fi pe sprijinirea Mecanismului de Coordonare și 
Monitorizare al implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției și Planului de Acțiuni, 
Ministerului Justiției și altor beneficiari-cheie la implementarea eficace și durabilă de ansamblu a 
Reformei sectorului justiției. Activitățile Proiectului intenționează să acorde sprijin specializat și 
tehnic, să identifice și să abordeze adecvat deficiențele instituționale ale procesului de reformă și 
mecanismului său la monitorizarea implementării sale și, după necesitate, să eficientizeze și să 
modifice aranjamentele relevante în baza unui consens al beneficiarilor, Guvernului în general și 
al actorilor nestatali. Proiectul vine să asigure coordonarea optimală și relaționarea tuturor 
părților interesate implicate.  
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SUMAR EXECUTIV 
 

Progresul de ansamblu și direcțiile-cheie 

În linii generale, în cadrul perioadei de raportare, Proiectul și-a intensificat în continuare tempoul 
stabilit spre sfârșitul anului inițial de implementare. Echipa de asistență tehnică (AT) și-a 
desfășurat activitatea în modul prevăzut de planul general al Proiectului și planurile relevante 
pentru a doua parte a 2014 și prima parte a 2015 care au fost ajustate la cadrul ce include 
mecanismul de monitorizare și coordonare condus de MJ, dar fiind unul stratificat, implicând 
toate părțile interesate din sectorul justiției în conotația sa cea mai largă. În timpul implementării 
Proiectului, Echipa AT a continuat să ia în considerare contextul specific al țării, alcătuit din 
tensiuni politice și intra-sectoriale, inerție și factori conecși. Proiectul și-a continuat contribuția în 
vederea optimizării și eficientizării implementării Strategiei de reformare a sectorului 
judecătoresc (SRSJ) și a atins și alte obiective stabilite pentru această perioadă.  

Comparativ cu situația de la începutul anilor 2013 și 2014, cota generală a activităților 
implementate a sporit de la 56 și 60 la 69%, sugerând că în afară de faptul că fac față volumului de 
lucru actual, instituțiile sectoriale și Mecanismul de Monitorizare și Coordonare (MMC) a reformei 
a reușit să recupereze anumite acțiuni amânate din perioadele precedente. Continuând asistența 
la sporirea eficienței tehnice și consolidării mecanismului de implementare al SRSJ, în perioada de 
raportare Proiectul și-a extins susținerea imediată și s-a concentrat asupra realizării rezultatelor 
reformei. A acordat asistență la promovarea instrumentelor de bugetare și absorbție și la 
managementul de ansamblu al reformei sectorului, astfel încât aceasta să corespundă cu cerințele 
programelor UE de susținere a politicilor de reformă sectorială.  

În general, procesul de implementare a SRSJ și PA a trecut etapa de efectuare a sondajelor, 
studiilor și ajustarea politicilor ce urmează să fie urmărite din punct de vedere al specificării 
direcțiilor și altor aspecte substanțiale ale reformei sectoriale. S-a soldat cu adoptarea sau 
modificarea substanțială a cadrului juridic privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, 
limitarea imunității acestora și alte acte legislative-cheie. Spre sfârșitul perioadei de raportare 
procesul a fost intensificat în vederea obținerii avizului Comisiei de la Veneția la proiectul de lege 
a procuraturii și promovarea ultimului. Există câteva evoluții instituționale și structurale 
internaționale care promovează reforma, inclusiv eficientizarea mecanismelor de evaluare a 
performanței judecătorilor; promovarea și monitorizarea aplicării sistemului de repartizare 
aleatorie a dosarelor, precum și înregistrarea audio a ședințelor de judecată; consolidarea 
schemei de asistență juridică garantată de stat; introducerea mecanismelor de protecție pentru 
minorii care participă la procesele de judecată; promovarea reformei Centrului pentru Drepturile 
Omului (instituția Ombudsmanului); testarea registrului electronic de reținere, arest și detenție.  

Cu toate acestea, în pofida mișcărilor instituționale, legislative, analitice considerabile, reforma 
sectorului rămâne fragmentată, nu a acumulat masa critică și consecvența care ar determina 
schimbări profunde sistemice și durabile în sector, inclusiv din punct de vedere al independenței 
și responsabilității, eficienței sistemului judecătoresc și procuraturii; combaterii corupției. Mai 
mult, tendințele recente sugerează că există semne de slăbire a coordonării participative și 
consensului în ceea ce ține de reforma sectorului.    

 Activitățile organizaționale 

Rezultatele implementării Proiectului în a treia perioadă de șase luni au fost raportate în cadrul 
ședinței Comitetului de Coordonare din 25 ianuarie 2014. Comitetul de Coordonare a Proiectului 
(CCP) a considerat rezultatele satisfăcătoare. CCP de asemenea a adoptat un Plan de lucru (PL) 
pentru prima jumătate a anului 2015 care a fost ajustat pentru a specifica PL general și a aborda 
necesitățile nu doar ale secretariatului sau instituțiilor sale, asigurând implementarea adecvată a 
SRSJ și PA, dar și eficientizând sistemul MMC în ansamblu pentru asigurarea monitorizării și 
coordonării eficiente și orientate spre impact. În vederea lansării altor trei proiecte de asistență 
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tehnică ale UE în domeniul reformei sectorului justiției, LE și alți membrii ai Proiectului AT au 
stabilit contacte de lucru regulate imediate cu omologii lor.  
 
Din punct de vedere al considerațiunilor de vizibilitate, în cadrul promovării paginii web a MJ, în 
special a directoriului ce ține de SRSJ, Proiectul a contribuit cu materiale și actualizări ale paginii 
web, precum și cu informații disponibile pe platforma existentă de gestionare a ajutorului general, 
menținută de GM.  

Componenta I 

Liderul echipei (LE și EJS desemnat) au menținut contacte și au asigurat fluxul comunicării cu 
privire la statutul implementării SRSJ și PA între și cu secretariatul Consiliului Național pentru 
reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (CNROOND), reprezentanții Președinției și 
asistenților cu oficiul la MJ, precum și i-au susținut. Echipa AT a acordat asistență tehnică și a 
sprijinit organizarea ședinței CNROOD din 27 aprilie 2015. Pe lângă examinarea și adoptarea unui 
raport regulat anual cu privire la implementarea SRSJ și PA, s-a discutat și prezentat pachetul 
celor patru proiecte de AT a UE. (Activitățile 1.1 și 1.2). 

Implicarea Parlamentului în lucrările MMC a fost în continuare abordată prin angajamentul 
asigurat și participarea activă a conducerii și reprezentanților secretariatului său și a comitetului 
relevant la lucrările ce țin de SRSJ în legătură cu elaborarea unui manual despre procesul legislativ 
și baza de date și promovarea acestuia (activitatea 1.4). 

În vederea îmbunătățirii în continuare a provocărilor și deficiențelor organizaționale, procedurale 
și instituționale ale cadrului și mecanismului de coordonare/monitorizare a reformei sectorului 
justiției, Proiectul a continuat acordarea de asistență tehnică și specializată la: perfecționarea 
formatului, elaborarea și publicarea rapoartelor de implementare a SRSJ (activitatea 1.3); 
consolidarea și instruirea grupurilor de lucru, inclusiv a GL VII (activitățile 1.5, 1.6, și 1.9); sprijinul 
acordat secretariatului MMC la efectuarea monitorizării și coordonării implementării SRSJ 
(activitatea 1.7); și promovarea și implementarea regulamentelor MMC (activitatea 1.11). În 
special, echipa AT a Proiectului, Experții săi secundari, au acordat asistență specializată și la locul 
de muncă la îmbunătățirea și ajustarea șablonului, formatului rapoartelor analitice care au 
incorporat date și tabele relevante automat generate de instrumentul de monitorizare 
computerizată a implementării PASRSJ; au scos în evidență formatul raportării cu privire la 
realizări, dificultăți, soluții propuse, aspecte bugetare, contribuții ale donatorilor și societății 
civile; au produs un raport actualizat cu privire la Contribuția și Nivelul de Implementare al 
PASRSJ de instituțiile sectorului justiției; au susținut sau au participat la pregătirea, ținerea și 
documentarea tuturor ședințelor GL; au oferit asistență la locul de muncă, au împărtășit abilități, 
elaborat module și desfășurat activități cu membrii GL și secretariatul MMC care au inclus 
elemente de instruire în cadrul de raportare a implementării SRSJ și AP, alocările  de buget și 
costurile, conceptul de evaluare a impactului implementării SRSJ și PA, conceptul de evaluare a 
impactului implementării  politicilor publice, strategii și instrumente de comunicare, precum și au 
întreprins alte acțiuni având drept scop eficientizarea funcționării MMC. În rezultatul acestor și 
altor măsuri de consolidare a capacității, îmbunătățirilor instituționale și de reglementare, 
Secretariatul și MMC în general și-au consolidat competențele tehnice și organizaționale de bază 
în gestionarea implementării SRSJ.  

Proiectat a încheiat revizuirea interimară a SRSJ și PA, care a constituit una dintre principalele 
activități în 2014.  În perioada de raportare Proiectul a acordat asistență la finalizarea proiectelor 
de modificări la SRSJ și PA și, în afară de aceasta, un șir de modificări noi și substanțiale la 
formularea activităților existente urmează să abordeze necesitatea unificării și îmbunătățirii 
consecvenței indicatorilor de rezultat; ajustarea cadrelor de implementare la esența activităților 
continui; corectarea listelor instituțiilor responsabile. Pachetul pregătit a inclus calcularea 
implicațiilor și costurilor bugetare relevante (activitatea 1.8). 

În baza aceleiași activități, Proiectul a oferit asistență și a desfășurat o misiune care a avut scopul 
să susțină autoritățile moldovenești la îmbunătățirea procedurilor de implementare generale, 
cadrului de raportare, inclusiv elaborând un ghid despre indicatorii și alte condiționalități ale 



 Proiectul pentru acordarea suportului în coordonarea reformei în domeniul justiției în R. Moldova 
Al patrulea raport privind progresul pentru perioada 1 noiembrie 2014 - 30 aprilie 2015 

„ 

 
11 

acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind finanțarea Programului 
”Suport pentru reformele sectorului justiției”.  

Mai mult, Proiectul a contribuit la promovarea evaluării rezultatelor SRSJ, implementarea 
Strategiei și a Planului de acțiuni relevant; identificarea etapelor/domeniilor de evaluare; 
elaborarea în continuare a rezultatelor, indicatorilor de rezultat și impact, ceea ce este esențial 
pentru evaluarea în continuare a rezultatelor și efectelor evaluării în continuare a SRSJ și PA. 
Proiectul a elaborat și prezentat partenerilor-cheie un concept de evaluare, bazat pe rezultate, a 
impactului implementării reformei, strategiei în ceea ce ține de documentele de politici, anumite 
activități, cu indicatori de rezultat definiți. Proiectul conceptului de evaluare a fost prezentat la un 
atelier de lucru cu participarea reprezentanților partenerilor, precum și cu GL, inclusiv pilonul VII, 
și la ședința de coordonare a partenerilor internaționali pentru dezvoltare și organizațiilor 
societății civile.  

Încheind analiza funcțională extinsă a Consiliului Suprem al Magistraturii și a Centrului pentru 
Drepturile Omului (Ombudsmanul), Proiectul a realizat activități relevante legate de instituțiile 
cheie ale sectorului justiției care contribuie la implementarea SRSJ și PA (activitățile 1.10 și 1.14). 
Constatările au sugerat că, deși ambele instituții întrunesc standardele internaționale de bază 
relevante și în general funcționează adecvat, există spațiu pentru îmbunătățirea în continuare a 
cadrelor lor legal și instituțional, ajustarea distribuirii rolurilor și competențelor, structurii, și 
managementului resurselor umane.  Rapoartele au inclus recomandări relevante. În același timp, 
din punct de vedere al premiselor pentru implementarea adecvată a SRSJ și PA, capacitatea lor a 
părut să fie suficientă.  

Proiectul a asigurat actualizarea datelor de intrare relevante și reflectarea tabelelor analitice și 
indicatorilor generați de modulul de raportare a rezultatelor al instrumentului de monitorizare 
integrat în raportul interimar pentru 2014 privind implementarea PASRSJ (activitățile 1.18 – 
1.19). 

Proiectul de asemenea s-a axat pe îmbunătățirea planificării strategice, bugetare, procedurilor de 
absorbție și capacitatea sectorului justiției. Proiectul a elaborat și oferit o instruire în vederea 
îmbunătățirii abilităților de monitorizare și evaluare, abilitând MJ și ceilalți parteneri să obțină o 
înțelegere valoroasă și să fie informați despre următorul ciclu de planificare. Mai mult, a fost 
oferită consiliere la locul de muncă instituțiilor din sectorul justiției care au solicitat asistență 
pentru a-și perfecționa raportarea privind implementarea CBTM pentru 2014. Drept rezultat, MJ 
dispune de capacitate mult mai bună de coordonare a planificării strategice, dovedită prin 
elaborarea ordonată și la timp a Strategiei Sectoriale de Cheltuieli/CBTM (activitățile 1.16 și 1.17).  

Reevaluarea interimară a devizelor de cheltuieli (activitatea 1.21) a fost încheiată pe baza 
estimărilor costurilor pentru activitățile rămase din SRSJ/PA și bugetele reale folosite pentru 
implementarea SRSJ/PA în 2013 și 2014. S-a stabilit că costurile generale pentru implementarea 
SRSJ/PA sunt considerabil mai mici decât cele planificate inițial din cauza estimării exagerate a 
impactului bugetar asupra sporurilor salariale ale actorilor din sectorul justiției. Astfel, costurile 
totale interimare au fost estimate la 1,03 miliarde lei. Cele mai ”scumpe” articole din SRSJ/PA s-au 
dovedit a fi investițiile de capital în infrastructura fizică a instanțelor judecătorești, procuraturii, 
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției și Ministerului Justiției; 
salariile pentru administrarea justiției – o nouă funcție care a fost introdusă în contextul reformei 
justiției, și sporurile salariale. Investițiile în TI (e-Justiție) de asemenea s-au încadrat în topul celor 
mai scumpe 10 activități. Constatările au fost prezentate în cadrul ședinței de lucru a Pilonului VII, 
reflectate în Raportul anual privind implementarea SRSJ/PA pentru 2014 și discutate în cadrul 
ședinței CDROOND.  

Componenta II 

Din cauza întârzierilor la încheierea evaluării externe a calității învățământului juridic superior, 
Proiectul a inițiat o misiune a unui expert să evalueze necesitatea complementării evaluării 
externe în cauză. Misiunea de asemenea s-a axat pe actualizarea curriculum-urilor și incorporarea 
unor noi metode de predare în cadrul învățământului juridic superior. S-a constatat că nu toate 
facultățile de drept elaborează programe și specificații de curs în jurul conceptului de finalități ale 
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învățării. S-a descoperit că există o lipsă de cunoștințe uniforme despre subiectele mai ”juridice” 
ale dreptului UE și s-a propus elaborarea unor programe pentru ciclul doi privind dreptul UE. Mai 
mult, evaluarea expertului a demonstrat că structurile de management al calității din 
universitățile R. Moldova nu sunt funcționale din cauza lipsei instruirii personalului implicat, 

profilului scăzut al studenților în asigurarea calității, nivelului redus de comunicare între 

structurile sale și personalul academic implicat, lipsa unei legături dintre asigurarea respectivă 

și elaborarea strategiei pentru instituțiile de învățământ superior (activitățile 2.1-3)  

Proiectul și-a mărit considerabil contribuția la implementarea activităților prevăzute de domeniul 
de intervenție 7.2.2 în ceea ce ține îmbunătățirea procesului de legiuire în vederea asigurării 
stabilității, previzibilității și clarității actelor legislative, inclusiv elaborarea unui manual cu privire 
la elaborarea actelor normative. Proiectul a sprijinit elaborarea propriu-zisă a manualului prin 
intermediul misiunilor relevante ale experților care au ținut de elaborarea unui capitol (parte) 
general(ă) și a unui capitol cu privire la tehnicile de legiuire și care au fost prezentate partenerilor 
într-un șir de ateliere de lucru relevante (activitatea 2.6).  

În cadrul aceluiași domeniu, Proiectul a oferit asistență specializată semnificativă la promovarea 
bazei de date legislative și la crearea datei de baze online privind elaborarea actelor normative 
(activitățile 2.9-10). Proiectul a efectuat în continuare analiza factorilor tehnici, instituționali și 
legislativi care sprijină sau împiedică dezvoltarea sa și a produs recomandări specifice detaliate cu 
privire la extinderea structurii datelor și formatelor lor;  îmbunătățirea interfeței utilizatorilor; 
opțiuni adiționale asociate cu procesul legislativ; crearea unui sistem de administrare E-Legislație 
flexibil; crearea unui sistem de securitate cibernetică eficient.  

 

Componenta III 

Susținerea la îmbunătățirea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe (activitatea 
3.1) și evaluarea și actualizarea priorităților de asistență externă (activitatea 3.2), precum și 
eficientizarea mecanismului pentru a asigura schimbul permanent de informații dintre 
organizațiile neguvernamentale, publicul și părțile interesate (activitatea 3.3) s-au axat pe 
formatul tradițional de optimizare a contribuției partenerilor internaționali pentru dezvoltare la 
implementarea SRSJ și PA, în special elaborarea și adoptarea unei liste extinse de priorități pentru 
2015 și ținerea unor ședințe regulate a reprezentanților lor. În același timp, Proiectul a sprijinit 
proiectarea, elaborarea tehnică, lansarea și promovarea unei baze de date online funcțională 
interactivă și care să poată fi actualizată cu regularitate, pentru coordinarea lor. A luat forma unei 
liste a priorităților și interfață relevantă bazată pe activități și oferă informații despre resursele 
bugetare disponibile, specificul asistenței tehnice sau financiare solicitate și necesități, 
angajamentele asumate de partenerii internaționali pentru dezvoltare și organizațiile societății 
civile, precum și statutul îndeplinirii acestora. Baza de date a fost incorporată în Directorul online 
al SRSJ și PA și este funcțională.  

Proiectul a asigurat în continuare amplificarea contribuției sale la promovarea și sporirea 
caracterului cuprinzător al comunicării, sensibilizării, publicității și campaniilor cu privire la 
procesul de reformă în sectorul justiției, diapazonul și natura asistenței UE, inclusiv programul de 
suport bugetar și rezultatele sale (activitatea 3.4). A acordat asistență la elaborarea unor planuri 
detaliate de sensibilizare referitor la comunicare, pe o perioada de patru luni, pentru promovarea 
procesului și rezultatelor reformei în chestiune și a suportului bugetar din partea UE, inclusiv 
Planul activităților specifice și evenimentelor pentru perioada martie-iunie 2015.  

Mai mult, Proiectul imediat a sprijinit implementarea unui șir de activități și evenimente 
prevăzute de Planurile de comunicare din punct de vedere al oferirii resurselor și consilierii 
specializate necesare. Cele mai semnificative dintre ele au fost: elaborarea și imprimarea primului 
Buletin informativ SRSJ (în română și engleză); organizarea unui program săptămânal actual cu 
privire la justiție la postul de radio național; sprijin continuu legat de lansarea programului 
săptămânal radio cu privire la reforma justiției, emis la Radio Moldova Actualități. A elaborat și 
organizat ținerea și a participat la un eveniment de lansare a întregului pachet de proiecte UE în 
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domeniul reformei sistemului justiției: “Sporirea asistenței tehnice din partea UE pentru reforma 
sectorului justiției în R. Moldova,” ținut pe 17 noiembrie 2014. Echipa AT a sprijinit relatările de 
presă despre principalele evenimente desfășurate în cadrul MMC, inclusiv Consiliul Național 
pentru reformarea organelor de drept, din 27 aprilie 2015.  

Evenimentele principale din cadrul implementării Proiectului în perioada 1 mai – 31 octombrie 2015  

Cele mai importante ținte pentru perioada ce urmează a implementării Proiectului sunt 
următoarele: continuarea sprijinului și eficientizarea Mecanismului de monitorizare și 
coordonare a implementării SRSJ și PA în vederea consolidării abordării participative și 
consensului dintre diferiți parteneri; susținerea adoptării modificărilor întocmite la SRSJ și PA; 
organizarea și desfășurarea exercițiului de evaluare a impactului reformei; sprijin la elaborarea 
curriculum-urilor și metodologiei de predare îmbunătățite și uniforme pentru disciplinele pe 
subiecte de drept UE; încheierea, publicarea și distribuirea manualului privind elaborarea actelor 
normative; asistență la promovarea și adoptarea proiectului de legi privind actele normative în 
ceea ce ține introducerea prevederilor legate de elaborarea online și procesarea legislației și 
pregătirile pentru lansarea propriu-zisă (ca probă) a bazei de date online pentru elaborarea 
actelor normative; asistență la promovarea și implementarea Planului de comunicare; setul 
relevant al activităților de sensibilizare și publicitate cu privire la reforma sectorului justiției, 
inclusiv cadrul programului de suport bugetar al UE.  
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A. PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

 

Raportul descrie activitățile Proiectului care au fost desfășurate în cel de-al patrulea termen de 
șase luni de implementare și se referă la perioada 1 noiembrie 2014 – 30 aprilie 2015.  

În linii generale, trebuie de subliniat faptul că în cadrul acestei perioade reforma Sectorului 
Justiției, implementarea SRSJ și PA și, în mod corespunzător, a Proiectului au fost considerabil 
negativ afectate de complicațiile electorale, nefuncționarea Parlamentului și a Guvernului, 
dificultățile la alcătuirea unei majorități în primul și formarea ultimului, instabilitatea politică 
conexă. Evoluțiile politice au inclus numirea unui nou Ministru al Justiției și alte schimbări în 
conducerea și personalul Ministerului în cauză, inclusiv în echipa responsabilă și care conduce 
imediat implementarea SRSJ și a PA, precum și funcționarea MMC.  

În general, procesul de implementare a SRSJ și PA a trecut etapa de efectuare a sondajelor, 
studiilor și ajustarea politicilor ca urmează să fie urmărite din punct de vedere al specificării 
direcțiilor și altor aspecte substanțiale ale reformei sectoriale. S-a soldat cu adoptarea sau 
modificarea substanțială a cadrului juridic privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, 
limitarea imunității acestora și alte acte legislative-cheie. Spre sfârșitul perioadei de raportare 
procesul a fost intensificat în vederea obținerii avizului Comisiei de la Veneția la proiectul de lege 
a procuraturii și promovarea ultimului. Există câteva evoluții instituționale și structurale 
internaționale care promovează reforma, inclusiv eficientizarea mecanismelor de evaluare a 
performanței judecătorilor; promovarea și monitorizarea aplicării sistemului de repartizare 
aleatorie a dosarelor, precum și înregistrarea audio a ședințelor de judecată; consolidarea 
schemei de asistență juridică garantată de stat; introducerea mecanismelor de protecție pentru 
minorii care participă la procesele de judecată; promovarea reformei Centrului pentru Drepturile 
Omului (instituția Ombudsmanului); testarea registrului electronic de reținere, arest și detenție. 1 

Cu toate acestea, în pofida mișcărilor instituționale, legislative, analitice considerabile, reforma 
sectorului rămâne fragmentată, nu a acumulat masa critică și consecvența care ar determina 
schimbări profunde sistemice și durabile în sector, inclusiv din punct de vedere al independenței 
și responsabilității, eficienței sistemului judecătoresc și procuraturii; combaterii corupției. Mai 
mult, tendințele recente sugerează că există dificultăți în asigurarea consensului în ceea ce ține de 
formatul și anumite fațete ale reformei sectorului, în special din cauza inițierii de către Curtea 
Supremă și Consiliul Superior al Magistraturii a unei scheme paralele de elaborare a politicilor.  

ACTIVITĂȚI ORGANIZAȚIONALE 

După prezentarea celui de-al treilea raport interimar cu privire la activitățile Proiectului, 
rezultatele privind implementarea acestuia în cea de-a treia perioadă de șase luni au fost 
raportate Comitetului de Coordonare în cadrul ședinței din 25 ianuarie 2014. În baza prezentării 
făcute de Liderul Echipei  și a discuțiilor, Comitetul a examinat și aprobat cel de-al treilea raport 
interimar. CCP a apreciat cursul și rezultatele drept satisfăcătoare. Având în vedere dinamica 
Proiectului, CCP a aprobat continuarea practicii bazate pe planuri de lucru de șase luni. În mod 
corespunzător, au fost ajustate și adoptate PL pentru prima jumătate a 2015, pentru a specifica 
TR, PGL pentru perioada respectivă și a aborda necesitățile nu doar ale secretariatului sau 
instituțiilor, asigurând implementarea adecvată a SRSJ și PA, dar și pentru a eficientiza sistemul 
MMC de ansamblu în vederea asigurării unei monitorizări și coordonări eficiente și orientată spre 
impact.  
 
Rezultate prezentate: 

 Agenda ședinței CCP din 25.01.2015 (Anexa Nr.1)  
 Prezentarea în PowerPoint a LE la CSM  (Anexa Nr.2) 
 Procesul-verbal al ședinței CSM (Anexa Nr.3) 
 Planul de Lucru al Proiectului pentru prima jumătate a 2015 (Anexa Nr.4) 

                                                 
1 Pentru nivelul general de implementare a SRSJ și PA, a se vedea secțiunea privind activitatea 1.3 mai jos.  
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Statutul activității: încheiată. 

În vederea unor considerațiuni de asigurare a vizibilității în cadrul promovării paginii web a MJ, în 
special a Directorului reformei sectorului justiției, Proiectul a oferit materiale și actualizări ale 
paginii sale web.  

Rezultate prezentate: 

 Pagina web a Proiectului2 

Statutul activității: în curs de implementare. 

În vederea lansării celorlalte trei proiecte de asistență tehnică a UE în domeniul reformei 
sectorului justiției, LE și alți membri ai Proiectului AT au stabilit contacte de lucru regulate 
imediate cu omologii lor. LE a participat la ședințele de coordonare lunare ale Proiectelor AT, 
conduse de Delegația UE și de membrii din instituțiile sectoriale ai Misiunii Uniunii Europene de 
Consiliere în Politici Publice.  
 

Rezultate prezentate: 

 Nu a fost prevăzut vreun rezultat anume 

Statutul activității: în curs de implementare. 

 
 
În plus, Echipa AT a contribuit la pregătirea și desfășurarea misiunii Directorului General și 
Directorului Proiectului al partenerului principal al consorțiului de implementare a Proiectului, 
Altair Asesores S.L., care a avut loc pe 3-5 februarie 2015. 
     

                                                 
2 A se vedea http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=578 
 

 


