SUMAR PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REALIZAREA SRSJ
RAPORT SEMESTRIAL IANUARIE 2014 - IULIE 2014
PILONUL VII
STATISTICĂ GENERALĂ SRSJ
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Pilon 7. Coordonarea asistenţei donatorilor externi şi schimbul de informaţii cu sectorul
neguvernamental
Actual, 1306 , 0.39

Actual, 1303 , 0.36

Actual, 1212 , 0.36

Graficul de mai jos reflectă nivelul de implementare a Pilonului respectiv conform Strategiei și Planului de Acțiuni la data indicată în axa
orizontală. Astfel, codul numeric ”1409” presupune: primele două cifre ”14” - anul 2014, ultimele două cifre ”09” – luna septembrie.
Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru
etapa respectivă (i.e. septembrie 2014).
Coloanele de culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă.
Precizăm că volumul de lucru pentru Pilon a fost calculat în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori
ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de
lucru.

Performanța instituțiilor
Tabelul de mai jos reflectă performanța instituțiilor raportată la volumul de lucru integral prevăzut în Pilonul VII conform Planului de Acțiuni
pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016). Volumul de lucru total în Pilonul respectiv pentru toate instituțiile reprezintă 1,00,
iar fiecărei instituții îi revine o cotă din acest total (de ex. Ministerului Justiției îi revine cea mai mare parte, care constituie cota 0,69 din 1,00).
Drept criteriu pentru aprecierea respectivă a fost luată responsabiltatea implementării și raportării repartizate instituțiilor (primul loc ocupat în lista
instituțiilor implementatoare la acțiunea respectivă). La fel, este de menționat că cota parte a volumului de lucru pentru instituție a fost calculată în
dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni de care e responsabilă instituția, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor
stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru.
Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)” reflectă cota implementată din volumul de muncă total (în Pilonul respectiv)
repartizat instituției.
Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru (%)” reflectă coraportul procentual dintre cota implementată și
volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției. De ex. Ministerul Justiției a implementat 0,53 din cota 0,69 atribuită în Pilonul
respectiv conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016), ceea ce reprezintă 77%.
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REALIZĂRI IMPORTANTE / IMPACT
 Realizarea manualului privind elaborarea actelor normative (7.2.2. p. 4).A fost constituit un grup de lucru inter-instituțional care va elabora
manualul actelor normative. În cadrul ședințelor din 27 și 31 mai 2014 a fost elaborat conceptul și structural conținutul manualului. Grupul de lucru
a fost asistat de către doi experți (local și internațional) din cadrul Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei Sectorului Justiției în
Republica Moldova.
 Optimizarea bazei de date a actelor normative(7.2.3. p. 2).Ministerul Justiției a realizat conceptul de optimizare.Se monitorizează introducerea
modificărilor şi completărilor în actele normative în varianta electronică, dat fiind faptul că sunt peste 100 mii de acte normative ce urmează a fi
mutate de pe serverul vechi pe cel nou. În luna august 2014, Ministerul Justiției a initiat procesul de versionare a actelor normative si de populare a
platformei modificate cu actele versionate, care va oferi posibilitatea cautarii în textul actului.
 Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru personalului Ministerului Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia (7.1.3. p. 7). În anul
2014, a avut loc reparația capitală a clădirii apartului central al Ministerului. Conform contractelor încheiate, Ministerul Justiției a beneficiat și de
achiziţionarea echipamentelor TIC și lucrari de trasare a retelei transfer date, produse de program.

NEREALIZĂRI / CAUZE:
Elaborarea şi implementarea modificărilor structurale şi funcţionale ale instituţiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea
participării active a acestora la procesul de reformă(7.1.4.p. 2). Elaborarea unor modificări structurale și funcționale vor fi efectuate după
realizarea analizei funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii conform acțiunii precedente din domeniul de intervenție respectiv.
DIFICULTĂȚI:
Realizarea acțiunilorElaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante (7.2.2. p. 3), Realizarea unui manual privind
elaborarea actelor normative (7.2.2. p. 4) și Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul
de proiect pînă la cel de act publicat) (7.2.3. p. 3) este dificilă în condițiile în care cadrul normativ privind procesul de creație legislativă nu a fost
modificat. Proiectul de lege privind actele normative se află la Ministerul Justiției pentru definitivare.
Astfel, elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-anteeste condiționată de adoptarea proiectului de lege privind actele
normative.Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative în conformitate cu legislația în vigoare ar fi inoportună în condițiile în
careaceasta va fi modificată în viitorul apropiat. Implementarea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul
de proiect pînă la cel de act publicat) necesită, pe de o parte, reglementare legislativă prin care s-ar stabili că acest proces să aibă loc pe platforma
on-line în cadrul acestui sistem informațional, dar și optimizarea bazei de date a actelor normative în vigoare (acțiunea 7.2.3. p. 2) pe de altă parte.

IMPLICARE PARTENERI / SOCIETATE CIVILĂ
Proiectul Uniunii Europene Suport în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova a contribuit la sporirea capacitaților instituționale ale
Mecanismului de Coordonare și Monitorizare, inclusiv a Secretariatului tehnic, precum și la susținerea coordonării generale a reformării sectorului
justiției între toți actorii cheie (instituțiile implementatoare, donatorii, societatea civilă).

ACTVITATEA GRUPULUI DE LUCRU
În semestrul I 2014, Grupul de lucru pentru Pilonul VII a desfășurat 3 ședințe.

RECOMANDĂRI ALE GRUPULUI DE LUCRU
1. Grupul de lucru pentru Pilonul VIIia act de totalitatea dificultăților și recomandărilor raportate de Grupurile de lucru pentru Pilonii I-VI.
2. Cu privire la dificultatea raportată în cadrul Grupului de lucru pentru Pilonul I referitor la realizarea acțiunii Crearea unui centru de
informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și reprezentanții altor profesii juridice (act. 1.3.1. punct 4): Institutul Naţional al
Justiţiei consideră ca fiind necesară majorarea statului său de personal cu 12 unități de personal administrativ și 2 unități de personal auxiliar.
Ministerul Finanțelor susţine doar completarea cu 6 unități de personal. Suplimentar, aparent se constată şi insuficiența mijloacelor financiare
pentru dotarea Centrului.Grupul de lucru pentru Pilonul VII consideră ca fiind necesară prezentarea acestui subiect pentru consultare
Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.
3. Grupul de lucru pentru Pilonul VIIatenționează membrii tuturor Grupurilor de lucru despre necesitatea prezenței și participării active la
ședințele acestora, în vederea asigurării funcţionalității Grupurilor de lucru și eficientizării activității de coordonareşi monitorizarea implementării
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016.

Această acțiune face parte din Strategia de reformare a sectorului justiției,
realizată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

