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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VII. - Sector al justiţiei bine coordonat, 

bine administrat şi responsabil 

 

 

PLAN de ACTIVITATE –2013
i
 

 

Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe Grupul de lucru Ședințe lunare   x   x   x   x 

2.  Identificarea priorităților pentru asistență 

externă pentru 2014 (pentru pilonul VII) 

Grupul de lucru       x       

3.  Elaborarea și aprobarea Planului de 

activitate pentru 2013  (pentru pilonul VII) 

Grupul de lucru    x          

4.  Recepționarea rapoartelor de activitate de la 

Grupurile sectoriale pentru perioada 1 

ianuarie 2013- 30 iunie 2013 

Instituțiile responsabile 

de implementare 

Până la 15 septembrie 

2013 

        x    

5.  Examinarea și aprobarea rapoartelor de 

activitate a Grupurilor sectoriale pentru 

perioada 1 octombrie 2011- 30 iunie 2012 

Grupul de lucru          x x   

6.  Demararea procesului de elaborare a 

raportului anual privind implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni  

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Raportul se 

elaborează în baza 

rapoartelor prezentate 

de instituții și în baza 

conținutului 

          x x 
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proceselor verbale ale 

ședinelor Grupului de 

lucru până la 30 

ianuarie 2013 

 

 

Secțiunea II: Planul de implementare a Pilonului VII al Strategiei și Planului de Acțiuni 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.1. 

p.2 

Crearea secretariatului Consiliului 

naţional pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept 

Consiliul naţional pentru 

reforma organelor de 

ocrotire a normelor de 

drept 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul întregii 

durate de acțiune a 

Strategiei 

Indicatori: 1. 

Secretariatul creat 

și funcțional 

2. Componenţa 

secretariatului 

determinată 

x x x x x x x x x x x x 

 Secretariat permanent funcțional și la 

dispoziția CNROOND, asigurat de 

Ministerul Justiției 

Ministerul Justiției  x x x x x x x x x x x x 

7.1.1. 

p. 3 

Organizarea şedinţelor periodice ale 

Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de 

drept 

Consiliul naţional pentru 

reforma organelor de 

ocrotire a normelor de 

drept Ministerul Justiţiei 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul întregii 

durate de acțiune a 

Strategiei 

x x x x x x x x x x x x 
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Indicatori: 

1.Numărul de 

şedinţe organizate 

2. Numărul de  

documente supuse 

dezbaterilor în 

cadrul şedinţelor 

Consiliului 

3. Numărul  de 

rapoarte ale 

grupurilor de lucru 

pentru 

monitorizarea 

implementării 

pilonilor Strategiei, 

examinate 

 Ședință pentru examinarea raportului 

anual general de implementare a 

Strategiei 

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; 

CNROOND 

   x          

 Ședință pentru examinarea mersului de 

implementare a Strategiei în anul curent  

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; 

CNROOND 

          x   

7.1.1. 

p. 4 

Pregătirea şi publicarea rapoartelor 

privind realizarea Strategiei 

Consiliul naţional pentru 

reforma organelor de 

ocrotire a normelor de 

drept 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul întregii 

durate de acțiune a 

Strategiei 

Indicatori: 

1.Numărul de  

rapoarte elaborate 

2. Numărul de 

x x x x x x x x x x x x 
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rapoarte publicate 

 Pregătirea, aprobarea și publicarea 

rapoartelor anuale de implementare a 

Strategiei pe fiecare pilon în parte 

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; 

Grupurile de lucru pentru 

coordonarea și 

monitorizarea 

implementării Strategiei 

Publicarea 

rapoartelor este 

efectuată pe site-ul 

Ministerului Justiției 

x x           

 Pregătirea și publicarea raportului 

general anual de implementare a 

Strategiei 

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; Grupul 

de lucru pentru 

coordonarea și 

implementării Strategiei; 

CNROOND 

Publicarea 

rapoartelor este 

efectuată pe site-ul 

Ministerului Justiției 

x x x x         

 Pregătirea, aprobarea și publicarea 

rapoartelor intermediare de implementare 

a Strategiei pe fiecare pilon în parte 

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; 

Grupurile de lucru pentru 

coordonarea și 

monitorizarea 

implementării Strategiei 

Publicarea 

rapoartelor este 

efectuată pe site-ul 

Ministerului Justiției 

      x x x x   

7.1.3. 

p. 4 

Implementarea sistemului de evaluare 

a performanţelor  personalului 

Ministerului Justiţiei şi, în baza 

acestuia, crearea unui sistem de 

motivare 

Ministerul Justiţiei 

Cancelaria de Stat 

Termen: pe 

parcursul a doi ani: 

2013, 2014 

Indicatori: 1. Sistem 

de evaluare a 

performanţelor, 

implementat  

2. Sistem de 

motivare a 

personalului, creat 

x x x x x x x x x x x x 
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şi aplicat 

3. Linie bugetară 

pentru cheltuielile 

de motivare a 

personalului, 

stabilită 

 Asigurarea desfășurării procedurii de 

evaluare a performanțelor profesionale 

ale funcționarilor publici 

Ministerul Justiţiei 

 

Procedura de 

evaluare a 

performanțelor 

profesionale a fost 

aplicată pentru 72 de 

funcționari publici, 

dintre care 47 

funcționari publici au 

fost evaluați cu 

calificativul „foarte 

bine”, 25 funcționari 

cu calificativul 

„bine”. (Activitate 

desfășurată sub 

coordonarea Direcției 

economico-financiară 

și administrativă și 

Secției Resurse 

Umane a MJ) 

x x x          

 Participarea la implementarea noilor 

sisteme de evaluare a performanțelor și 

crearea sistemelor de motivare noi în 

conformitate cu politicile generale ale 

Guvernului și în baza actelor normative 

existente 

Ministerul Justiţiei 

Cancelaria de Stat 

Notă: MJ își oferă 

contribuția la 

elaborarea noii baze 

normative, însă nu 

poate implementa 

decît sisteme permise 

de actele normative 

existente 

x x x x x x x x x x x x 
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 Estimarea mijloacelor financiare  

necesare pentru acordarea sporului 

pentru performanță colectivă și 

includerea acestora în proiectul bugetului 

pentru anul 2014 

Ministerul Justiţiei 

 

Direcția economico-

financiară și 

administrativă a MJ 

va stabili linia 

bugetară pentru 

cheltuielile de 

motivare a 

personalului, care va 

fi prezentată 

Ministerului 

finanțelor conform 

termenelor stabilite 

de către acesta  

            

7.1.3. 

p. 5 

Planificarea instruirii personalului 

Ministerului Justiției în baza evaluării 

performanţelor acestuia 

Ministerul Justiţiei Termen: pe 

parcursul a doi ani: 

2013, 2014 

Indicatori: 1. 

Sistemul de 

planificare a 

instruirii 

personalului,  

stabilit 

2. Planuri de 

instruire a 

personalului, 

elaborate 

x x x x x x x x x x x x 

 Elaborarea planului de instruire a 

personalului Ministerului Justiției 

Ministerul Justiţiei Activitate desfășurată 

sub coordonarea 

Secției Resurse 

Umane a MJ 

x x x          

 Coordonarea cu donatorii a calatoriilor 

cu scop de schimb de experiență a 

angajaților Ministerului Justiției și 

Ministerul Justiţiei Donatorilor li se 

solicita anunțarea din 

timp a MJ despre 

  x x         
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stabilirea unui plan al instruirilor oportunitățile de 

instruire și schimb de 

experiență deschise 

personalului MJ 

pentru ca MJ să facă 

planificările adecvate, 

să asigure o 

participare echilibrată 

a angajaților la 

asemenea tipuri de 

schimburi de 

experiență și să 

asigure existența 

personalului suficient 

în țară pentru 

executarea 

obligațiilor 

funcționale 

7.1.3. 

p. 6 

Organizarea cursurilor de instruire a 

personalului Ministerului Justiției în 

baza planurilor de instruire elaborate 

Ministerul Justiţiei 

Cancelaria de Stat 

Termen: pe 

parcursul a doi ani: 

2013, 2014 

Indicatori: 1. 

Numărul  de cursuri 

organizate 

2. Numărul de  

personal instruit 

x x x x x x x x x x x x 

 Participarea angajaților MJ la cursuri 

organizate extern (Academia de 

Administrare publică etc.) și organizarea 

cursurilor interne conform necesităților și 

resurselor disponibile 

Ministerul Justiţiei 

 

 x x x x x x x x x x x x 

7.1.3. Asigurarea unor condiţii adecvate de 

lucru personalului Ministerului 

Ministerul Justiţiei Termen: pe 

parcursul a trei ani: 

x x x x x x x x x x x x 
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p. 7 Justiției pentru a eficientiza activitatea 

acestuia 

2012, 2013, 2014 

Indicatori: 1. 

Tehnică 

computerizată 

procurată şi 

instalată 

2. Numărul 

încăperilor de lucru 

renovate şi dotate 

tehnic 

 Analiza necesităților existente Ministerul Justiției Necesitățile sunt 

monitorizate pe 

parcursul întregului 

an de către Direcția 

economico-financiară 

și administrativă 

x x x x x x x x x x x x 

 Organizarea licitaţiilor publice pentru 

achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi 

lucrărilor necesare pentru activitatea 

aparatului Ministerului şi instituţiilor 

subordonate 

Ministerul Justiției       x x x x x x x 

 Procurări tehnică computerizată, dotarea 

sălilor de conferințe 

Ministerul Justiției Tehnica 

computerizată se 

procură pe parcursul 

întregului an, 

conform necesităților 

identificate 

     x x x x x x x 

 Reparații efectuate Ministerul Justiției       x x x x x x x 

7.1.4. 

p. 1 

Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei 

instituţii implicate în procesul de  

reformă a sectorului justiţiei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: pe 

parcursul întregului 

an 2012 
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Indicatori: Analize 

efectuate şi 

recomandări 

formulate 

 Analiza funcțiilor și structurii 

Ministerului Justiției și a instituțiilor 

subordonate (Departamentul Instituții 

Penitenciare, Oficiul de probațiune); 

Analiza funcțiilor și structurii Consiliului 

Superior al Magistraturii; Analiza 

funcțiilor și structurii Institutului 

Național al Justiției; Analiza funcțiilor și 

structurii Procuraturii Generale și a 

Consiliului Superior al Procurorilor; 

Analiza funcțiilor și structurii CCCEC; 

Analiza funcțiilor și structurii MAI; 

Analiza funcțiilor și structurii UNEJ; 

Analiza funcțiilor și structurii Uniunii 

Avocaților și a CNAJGS. 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

         x x  

7.1.4. 

p. 2 

Elaborarea şi implementarea 

modificărilor structurale şi funcţionale 

ale instituţiilor implicate în reforma 

sectorului justiției în vederea 

participării active a acestora la 

procesul de reformă 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: pe 

parcursul întregului 

an 2013 

Indicatori: 1. 

Modificările 

structurale şi 

funcţionale ale 

instituţiilor, 

elaborate 

2. Numărul de 

instituţii în care au 

fost implementate 

modificările 

structurale şi 

x x x x x x x x x x x x 
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funcţionale 

 Informarea instituțiilor cu privire la 

recomandările analizelor efectuate și 

discutarea modificărilor structrurale și 

funcționale propuse 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

           x 

7.1.4. 

p. 3 

Instruirea personalului instituţiilor 

implicate în reforma sectorului 

justiţiei pentru asigurarea participării 

active a acestuia la  implementarea 

reformei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: începînd 

cu trimestrul III și 

IV 2012 și  până la 

sfîrșitul termenului 

de acțiune al 

Strategiei 

Indicatori: 1. 

Numărul  de cursuri 

de instruire 

desfăşurate 

2. Numărul de  

persoane instruite 

x x x x x x x x x x x x 

 Instruire pe aspecte de planificare 

strategică și monitorizare 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

        x    

 Instruire pe aspecte de planificare 

bugetară, corelarea între politici și 

CBTM, elaborarea bugetului pe 

programe, managementul finanțelor 

publice 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

         x   

 Instruire pe aspecte de relații publice și 

comunicare 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

     x       
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Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

7.1.5. 

p. 2 

Organizarea reuniunilor periodice 

comune ale reprezentanților 

instituțiilor din sectorul justiției 

privind planificarea strategică şi 

monitorizarea reformei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: începînd 

cu 2012 și până la 

sfîrșitul termenului 

de acțiune al 

Strategiei 

Indicatori: Numărul  

de reuniuni comune 

organizate 

x x x x x x x x x x x x 

 Întrunirea reprezentanților instituțiilor 

din sectorul justiției privind planificarea 

strategică şi monitorizarea reformei în 

cadrul Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea reformei pe 

piloni 

Secretariatul grupurilor de 

lucru, asigurat de 

Ministerul Justiției; 

Grupurile sectoriale 

pentru pilonii I-VI se 

întrunesc, de regulă, 

lunar, iar Grupul 

pentrucoordonarea 

implementării 

Strategiei, de regulă, 

trimestrial.  

 x x x x x x  x x x x 

7.1.5. 

p. 3 

Instruirea personalului responsabil de 

planificarea strategică şi 

monitorizarea reformei din cadrul 

instituţiilor din sectorul justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: începînd 

cu 2012 și până la 

sfîrșitul termenului 

de acțiune al 

Strategiei 

Indicatori: 1. 

Numărul de  cursuri 

organizate 

2. Numărul de  

persoane instruite 

x x x x x x x x x x x x 

 Organizarea de instruiri la locul de 

muncă în cadrul fiecărei instituții din 

sectorul justiției 

Proiectul pentru susținerea 

coordonării reformei 

sectorului justiției din 

Proiectul urmează a-

și începe activitatea 

în aprilie 2013 

    x    x    
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Moldova (compania Altair 

din fondurle UE) 

7.1.6. 

p. 1 

Conceperea şi realizarea unui sistem 

informaţional integrat de colectare, 

analiză şi schimb de informaţii privind 

implementarea reformei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe 

parcursul anilor 

2012 și 2013 

Indicatori: Sistem 

informaţional 

conceput şi realizat 

x x x x x x x x x x x x 

 Perfecționarea structurii sistemului de 

schimb de informații cu privire la 

implementarea reformei comod pentru 

utilizare atît de către instituțiile 

implementatoare, cît și publicul larg (pe 

baza site-ului Ministerului Justiției) 

Ministerul Justiției Complexitatea 

sistemului depinde de 

finanțele accesibile 

pentru a se elabora un 

sistem rezonabil din 

perspectiva cost-efect 

x x x x         

 Implementarea modificărilor la sistemul 

de schimb de informații 

Ministerul Justiției În viziune 

preliminară acest 

sistem va fi sub 

forma unei pagini 

web, care va conține 

toată informația cu 

privire la 

implementarea 

reformei cu grad înalt 

de relevanță pentru 

instituțiile 

implementatoare și 

publicul larg 

    x x x x x x x x 

7.2.1. 

p. 1 

Realizarea evaluărilor externe ale 

calității învăţămîntului juridic 

superior din Republica Moldova în 

conformitate cu bunele practici 

Ministerul Educaţiei, 

instituţiile de învăţămînt 

superior  

Termen: pe 

parcursul anilor 

2013- 2014 

Indicatori: 

x x x x x x x x x x x x 
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europene şi principiile de la Bologna 1.Metodologie de 

evaluare externă, 

elaborată şi 

aprobată 

2. Evaluări externe 

realizate 

3. Rapoarte  

de evaluare 

elaborate în  

baza meto- 

dologiei de evaluare 

externă  

4. Concluzii şi 

recomandări în baza 

evaluărilor externe, 

formulate 

 Inițierea procesului de aplicare la 

proiectele Tempus, cu scop de 

îmbunătățire a calității învățămîntului, 

programelor din instituțiile de învățămînt 

superior din Moldova  

3 universități din Moldova 

în colaborare cu 

universități din Vilnius, 

Iași, Frankfurt pe Main 

Inițiativă sub 

conducerea 

Universitții din 

Vilnius, Lituania 

x x x x         

 Elaborarea metodologiei de evaluare 

externă a calității învăţămîntului juridic 

superior din Republica Moldova în 

conformitate cu bunele practici europene 

şi principiile de la Bologna 

Ministerul Educaţiei        x x x x x x 

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 

Ministerul Justiţiei Termen: până în 

trimestrul II 2012 

Indicatori: Proiect 

de lege elaborat şi 

remis spre 
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actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administrației 

publice centrale şi locale în vederea 

asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi 

clarităţii cadrului legal 

examinare 

Guvernului 

 Finalizarea proiectului de lege în 

conformitate cu ideile din cadrul 

dezbaterilor publice și a expertizelor 

interne și externe survenite 

Ministerul Justiției    x          

 Coordonarea și dezbaterea proiectului în 

versiunea reînnoită 

Ministerul Justiției     x x        

 Remiterea proiectului spre examinare 

Guvernului 

Ministerul Justiției       x x      

7.2.2. 

p. 3 

Elaborarea cadrului  normativ privind 

metodologia evaluării  

ex-ante 

Ministerul Justiţiei, 

Cancelaria de Stat 

Termen: până în 

trimestrul II 2012 

Indicatori: Cadru 

normativ elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

            

 Elaborarea cadrului normativ privind 

metodologia evaluării  

ex-ante în baza versiunii finale a noii 

Legi cu privire la actele legislative și 

remiterea spre aprobare către Guvern 

Cancelaria de Stat Acțiune a cărei 

termen de realizare 

este condiționat de 

adoptarea Legii cu 

privire la actele 

legislative. Proiectul 

actului este elaborat 

deja și urmează a fi 

adaptat noii legi 

      x x x x   

7.2.2. Realizarea unui manual privind Ministerul Justiţiei Termen: pe 

parcursul întregului 
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p. 4 elaborarea actelor normative an 2012 

Indicatori: 1. Grup 

de lucru creat 

2. Manualul privind 

elaborarea actelor 

normative realizat şi 

aprobat 

 Selectarea autorilor manualului ODIHR Donator: 

OSCE/ODIHR 

        x x   

 Elaborarea proiectului manualului Experți selectați de 

ODIHR 

Donator: 

OSCE/ODIHR 

          x x 

7.2.2. 

p. 5 

Instruirea personalului implicat în 

procesul de creaţie legislativă 

Ministerul Justiţiei Termen: pe 

parcursul întregului 

an 2012 

Indicatori: 1. 

Numărul de  cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  de 

persoane instruite 

            

 Organizare instruiri în baza noii legi cu 

privire la actele legislative 

Ministerul Justiției Urmează a fi instruit 

personalul 

departamentelor 

juridice (elaborare 

acte) ale autorităților 

publice centrale. 

Acțiunea este 

dependentă de 

evoluțiile în procesul 

de adoptare a noii 

legi cu privire la 

actele normative.  

          x  
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7.2.3. 

p. 1 

Elaborarea unui studiu privind 

accesibilitatea  publicului larg la actele 

normative (baza de date) 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică  

 

Termen: în 

trimestrul I și II 

2012 

Indicatori: Studiu 

elaborat şi 

recomandări 

formulate 

            

 Analiza instrumentelor existente de acces 

a publicului larg la actele normative 

Ministerul Justiției  x x x x x x       

 Elaborarea studiului și formularea 

recomandărilor 

Ministerul Justiției        x x x x x  

7.2.3. 

p. 2 

Optimizarea bazei de date a actelor 

normative 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică  

 

Termen: începînd 

cu trimestrul III 

2012 pînă în 

trimestrul II 2013 

Indicatori: Baza de 

date actualizată  cu 

motor de căutare 

funcţional 

x x x x x x       

 Realizarea acțiunii prin prisma încadrării 

acesteia în procesul de implementare a 

acțiunii 7.2.3. p 3 (realizare concomitentă 

a acțiunilor) 

Ministerul Justiției A se vedea etapele de 

implementare a 

acțiunii 7.2.3. p 3 
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7.2.3. 

p. 3 

Crearea bazei de date on-line privind 

procesul de elaborare a actelor 

normative (de la stadiul de proiect 

pînă la cel de act publicat) 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

 

Termen: începînd 

cu trimestrul III 

2013 și întregul an 

2014 

Indicatori: 1.Bază 

de date creată şi 

funcţională 

2. Numărul 

personalului 

implicat în procesul 

de elaborare a 

actelor normative, 

instruit 

      x x x x x x 

 Elaborarea conceptului sistemului de 

gestiune a legislației 

Ministerul Justiţiei  x x x x x        

 În baza conceptului elaborat, selectarea, 

angajarea expertului și elaborarea de 

către acesta a caietului de sarcini pentru 

sistemul ce urmează a fi creat 

Ministerul Justiţiei       x x x x x   

 Demararea procesului de achiziționare a 

serviciilor, selectarea furnizorului și 

demararea procesului de elaborare a 

sistemului 

Ministerul Justiţiei            x x 

7.2.4. 

p. 2 

Elaborarea proiectului de modificare a 

hotărîrilor Guvernului nr.190 din  

21 februarie 2007 privind crearea 

Centrului de armonizare a legislației și 

nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu 

privire la armonizarea legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia  

comunitară 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Cancelaria de Stat 

 

Termen: până 

trimestrul II 2012 

Indicatori: Proiect 

de act normativ 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 
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 Remiterea proiectului spre examinare şi 

aprobare Guvernului în pachet cu 

proiectul Legii cu privire la actele 

normative 

Ministerul Justiției Va merge în pachet 

cu proiectul Legii cu 

privire la actele 

normative și depinde 

de acesta din urmă 

     x x      

7.2.4. 

p. 4 

Instruirea personalului implicat în 

procesul de armonizare a legislaţiei 

naționale cu legislaţia Uniunii 

Europene 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Cancelaria de Stat 

Termen: începînd 

cu anul 2012 și pînă 

în 2014 

Indicatori: 1. 

Nivelul de 

cunoştinţe în 

domeniu şi  

necesităţile de 

instruire evaluate 

2. Curricula şi 

planul de instruire 

elaborate 

3. Numărul de  

cursuri desfăşurate 

4. Numărul 

personalului instruit 

x x x x x x x x x x x x 

 Identificarea necesităţilor de instruire a 

colaboratorilor Centrului de Armonizare 

a Legislaţiei, potrivit procedurii de 

evaluare anuală a funcţionarilor publici. 

Centrul de armonizare a 

legislației 

 x            

 Identificarea partenerilor pentru 

desfăşurarea instruirilor, precum şi a 

surselor financiare necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor ce vizează 

instruirile date. 

Centrul de armonizare a 

legislației 

 x x x x x x x x x x x x 

 Elaborarea planului anual de instruire Centrul de armonizare a Planul anual de 

instruire se 

x            
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legislației elaborează în mod 

provizoriu la 

începutul anului și se 

completează pe 

parcurs, pe măsură ce 

este clarificată 

posibilitatea 

participării la diferite 

cursuri de instruire 

 Asigurarea participării fiecărui funcţionar 

public la diverse forme de dezvoltare 

profesională continuă (cursuri de 

instruire, seminare, mese rotunde, stagii 

de pregătire practică etc.) în domeniul 

armonizării legislaţiei şi/sau delegarea 

colaboratorilor la astfel de activităţi de 

instruire, în vederea perfecţionării 

sectoriale în diverse domenii de politici 

ale UE, organizate de Institutul European 

de Administrare Publică, Institutul 

European al României, Şcoala Naţională 

de Administraţie Publică din Franţa etc. 

Centrul de armonizare a 

legislației 

   x   x   x   x 

7.3.1. 

p. 2 

Elaborarea periodică a listelor de 

priorităţi care necesită asistenţă 

externă 

Ministerul Justiţiei Termen: anual 

începînd cu 2012 și 

pînă la sfîrșitul 

perioadei de 

implementare a 

Strategiei 

Indicatori: Liste de 

priorităţi elaborate 

x x x x x x x x x x x x 

 Elaborarea și aprobarea in grupuri de 

lucru a listei de priorităţi care necesită 

Ministerul Justiției     x x x       
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asistenţă externă pentru anul 2014 

 Organizarea ședințelor periodice cu 

donatorii sectorului justiției 

Ministerul Justiției    x      x   x 

7.3.2. 

p. 2 

Organizarea reuniunilor periodice 

dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanții 

sectorului justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: anual 

începînd cu 2012 și 

pînă la sfîrșitul 

perioadei de 

implementare a 

Strategiei 

Indicatori: Numărul 

de reuniuni 

periodice 

desfăşurate 

x x x x x x x x x x x x 

 Organizarea reuniunilor speciale cu 

reprezentanţii sectorului 

neguvernamental pe aspecte legate de 

îmbunătătțirea procesului de cooperare 

sau alte aspecte semnificative legate de 

implementarea Strategiei 

Ministerul Justiției     x       x  

 

                                                 
i
 Planul a fost aprobat în ședința grupului din 18 martie 2013 


