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                                                                                                              MINISTERUL 

                                                                                                           JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE. 

 

1.1. Context actual şi fundamentare 

 

Strategia de Reformă în Sectorul Justiției pentru anii 2011-2016 (în continuare SRSJ), adoptată de 

Parlament la 3 noiembrie 2011, este primul document ce abordează complex și multidimensional 

întreg sistemul instituțiilor de drept și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru o reformă eficientă a 

acestora, în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Toate eforturile întreprinse anterior, cu 

excepția Concepției reformei judiciare și de drept, care datează încă din 1994, au fost gândite pe 

termen redus, fără a fi coordonate, s-au concentrat pe domenii înguste și detalii, iar drept urmare, pe 

parcursul anilor, a fost pierdută conexiunea dintre cele mai importante componente ale sectorului 

justiției.  

 

La puțin timp, pe 16 februarie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat și Planul de Acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției (în continuare PA), care 

concretizează acțiunile ce urmează a fi întreprinse, cadrul temporal în care acestea trebuie finalizate, 

instituțiile responsabile și cele coparticipante la realizarea sarcinilor incluse, precum și fondurile 

financiare necesare.  

 

Prevederile acestor documente de politici sunt pe alocuri radicale, or ele vin să introducă nu doar 

nişte modificări instituţionale, dar şi de comportament al tuturor actorilor din sectorul justiţiei. 

Rezistența  manifestată din partea unor importanți actori din sectorul Justiției, a fost estimată ca unul 

dintre principalele riscuri legate de implementarea SRSJ și care se manifestă, inclusiv, prin 

                                                   
1
 Planul a fost aprobat în cadrul Grupului de coordonare a implementării Strategiei în ședința din data de 17 decembrie 
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intermediul unor declarații în presă sau quasi-campanii lansate prin intermediul unor instituții de 

presă. Din această cauză, adesea se întâmplă că în privinţa multor iniţiative legislative promovate în 

contextul implementării SRSJ mesajul este distorsionat.  

Ansamblul tuturor acestor probleme fac rezultatele obținute în prima etapă de implementare a SRSJ 

insesizabile pentru publicul larg, a cărui neîncredere în justiția din Moldova se păstrează constant la 

un nivel deosebit de ridicat conform ultimelor sondaje de opinie
2
. Prin urmare, elaborarea unui plan 

de comunicare pentru promovarea rezultatelor reformelor iniţiate a devenit o necesitate. Planul de 

Comunicare pentru promovarea rezultatelor Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 

2011-2016 (în continuare SRSJ) şi a Planului de acţiuni (în continuare PA) stabileşte liniile 

strategice pentru măsurile de informare şi publicitate care pot asigura o bună cunoaştere, în rândul 

grupurilor ţintă, despre gradul de implementare a SRSJ şi a PA, precum şi despre procesul de 

coordonare şi monitorizare a implementării acestor documente. Cooperarea  tuturor instituţiilor din 

sectorul justiţiei pe segmentul comunicării cu publicul va facilita accesul la informaţiile referitoare 

la evoluţia implementării SRSJ şi va permite transmiterea în adresa publicului larg a mesajelor 

echidistante provenite din mai multe surse. La nivel general, nevoia unor activităţi de comunicare 

susţinute prin campanii de informare are obiectivul unei informări imediate, corecte şi transparente. 

În cazul comunicării în domeniul reformei în sectorul justiţiei, în afara activităţilor de conştientizare 

asupra conţinutului şi impactului reformei, măsurile de informare au drept obiectiv şi creşterea 

nivelului de transparenţă şi al încrederii publice în instituţiile care sînt responsabile de 

implementare, acestea fiind principalele subiecte de îngrijorare pentru public. 

Nu pot fi neglijate eforturile instituţiilor din sectorul justiţiei depuse pînă la acest moment şi care, în 

limita capacităţilor instituţionale şi bugetare, au promovat activităţile prevăzute în aceste documente 

de politici. Majoritatea instituţiilor din sector dispun de platforme web unde plasează cele mai 

relevante informaţii privind activităţile prevăzute în SRSJ, noutăţile şi comunicatele de presă. De 

asemenea, pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei
3
, care este instituţia coordonatoare a procesului 

de implementare a SRSJ, a fost creat un directoriu separat pentru Reforma în sectorul justiţiei
4
 unde 

poate fi accesată toată informaţia relevantă privind procesul de monitorizare a implementării SRSJ, 

componenţa tuturor grupurilor de monitorizare, agendele şedinţelor, procesele verbale ale şedinţelor, 

priorităţile anuale pentru asistenţă externă, etc. Pe parcursul unui an de la adoptarea acestor 

documente de politici, cu suportul partenerilor de dezvoltare şi a reprezentanţilor societăţii civile, a 

fost posibilă organizarea unor campanii de informare şi promovare
5
. Toate aceste eforturi, deşi au 

                                                   
2
 http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_11.2012_anexa.pdf  

3
 Conform rezultatelor proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC în 2012” finanţat de 

Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, Ministerul justiţiei s-a clasat pe locul 2 la calitatea paginilor web a 

autorităţile publice. 

4
 http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155  

5
 Cu suportul Programul Comun al Consiliului Europei şi Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova privind susţinerea 

democraţiei în Republica Moldova a fost posibil reconfigurarea paginii web a Ministerului Justiţiei şi elaborarea a trei 

spoturi sociale de promovare a SRSJ, decembrie 2011. 

http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_11.2012_anexa.pdf
http://soros.md/department/342
http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155
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fost realizate sporadic şi individual, au avut impact asupra gradului de înţelegere a reformelor 

promovate. În aceste condiţii, promovarea rezultatelor reformei din sectorul justiţiei nu poate fi 

abordată într-o manieră fragmentară, deoarece promovarea eficientă şi efectivă a acestora presupune 

activitatea conjugată şi eficientă a tuturor instituţiilor din sector.   

 

1.2. Cadrul legal 

 

- Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” 2011-2014 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011; 

- Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anul 2011-2016, adoptată prin Legea nr. 

231 din 25 noiembrie 2011; 

- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012; 

 

 

2. SCOPURI ȘI OBIECTIVE 

 

Promovarea politicilor publice prin intermediul comunicării permanente cu publicul larg pentru a-l 

ține la curent cu intențiile urmărite și rezultatul acțiunilor întreprinse, reprezintă un instrument 

indispensabil folosit de administrațiile tuturor statelor democratice. O legătură permanentă cu 

cetățenii și societatea civilă prin intermediul presei și propriilor instrumente de comunicare este vital 

necesară pentru reușita acțiunilor întreprinse de autoritățile competente în conformitate cu 

prevederile SRSJ. Având în vedere importanța strategică a acestui document și complexitatea lui, 

Ministerul Justiției, în calitate sa de instituție care coordonează implementarea SRSJ, trebuie să-și 

asigure, pe de o parte, sprijinul cetățenilor, iar pe de alta, suportul unor reprezentanți ai instituțiilor-

cheie din sectorul justiției, care să devină niște veritabili ”agenți ai schimbării” și fără a căror 

contribuție succesul reformei va fi extrem de complicat de realizat.  

Planul de comunicare are ca scop, pe de o parte, generarea conştientizării prin intermediul 

instrumentelor de publicitate şi informare asupra procesului de coordonare şi monitorizare a 

implementării SRSJ, iar pe de altă parte, aducerea la cunoştinţa publicului larg a impactului pe 

care îl au reformele promovate asupra calităţii, eficienţei, independenţei, transparenţei sectorului 

justiţiei.  

Drept urmare, conținutul acestui Plan de comunicare a fost interconectat cu prevederile  SRSJ şi a 

PA, fiind identificate următoarele  obiective specifice:  

Obiectiv specific 1: Asigurarea difuzării informaţiei privind procesul de coordonare şi 

monitorizare a implementării SRSJ şi a PA tuturor subiecţilor interesaţi într-un mod accesibil, 

coerent şi echidistant; 
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Obiectiv specific II: Asigurarea difuzării informaţiei relevante privind procesul de implementare, 

precum şi a rezultatelor obţinute cu referire la unele acţiuni concrete prevăzute în SRSJ şi PA; 

Obiectiv specific III: Sporirea capacităţilor de comunicare cu publicul şi consolidarea canalelor 

de comunicare a instituţiilor din sectorul justiţiei; 

Obiectiv specific IV: Sporirea cunoştinţelor reprezentanţilor mass-media în domeniul reformelor 

de drept, a statutului şi rolului instituţiilor din sectorul justiţiei; 

Obiectiv specific V: Crearea unei platforme de implicare largă a publicului în procesul de 

implementare și monitorizare a SRSJ și PA  utilizând tehnologiile informaționale moderne. 

 

3. GRUPURI ȚINTĂ 

 

Ca urmare a analizei nevoilor de informare identificate prin coroborare cu Strategia de Reformă a 

Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, au 

fost identificate trei grupuri ţintă principale pentru Planul de Comunicare. Fiecare dintre aceste 

grupuri ţintă are nevoi specifice de informare şi canale  preferate de primire a informaţiei.   

 

 

Grupul ţintă 

Public intern 1.Actorii din sectorul justiţiei prevăzute în SRSJ şi PA; 

 

2.Funcţionarii publici ce activează în instituţiile sectorului 

justiţiei. 

Public specializat 1.Reprezentanţii societăţii civile, prin intermediul 

organizațiilor neguvernamentale a căror arie de activitate are 

legătură cu funcționarea instituțiilor statului de drept și 

apărarea drepturilor omului; 

2.Partenerii strategici de dezvoltare naţionali şi internaţionali.  

Public larg Populaţia adultă din mediu urban şi rural 

Mass-media Presa naţională, regională şi locală (TV, ediţii periodice, presa 

pe internet) 
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4. TACTICI DE COMUNICARE 

 

Prezentul Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor SRSJ detaliază un set de tactici de 

comunicare interpersonală, cu folosirea propriilor canale, precum și cu implicarea presei și a 

reprezentanților societății civile pentru difuzarea informațiilor, dar și consolidarea interacțiunii 

dintre autoritățile responsabile și beneficiarii reformei în sectorul Justiției.  

Astfel, a fost realizat și urmează a fi perfecționat un canal permanent de comunicare privind evoluția 

proceselor și inițiativelor legislative ce se înscriu în PA SRSJ, prin intermediul următoarelor 

mijloace: 

1.  Directoriu web privind Reforma sectorului justiţiei întreținut de Ministerul Justiției, de care 

să poată beneficia atât instituțiile implicate în reforma din sectorul justiției, cât și publicul 

larg; 

2. Organizarea periodică a conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice de către instituţiile 

responsabile de implementarea activităţilor prevăzute în SRSJ şi a PA privind evoluţia şi 

impactul reformelor promovate; 

3. Participarea la un spectru cât mai larg de invitații la emisiuni televizate, interviuri pentru 

presa scrisă și cea on-line sau întâlniri informale cu reprezentanții mass-media și cei ai 

societății civile; 

4. Organizarea unor cursuri de instruire în cadrul cărora funcționarii trebuie să învețe cum să 

anticipeze și să răspundă presiunilor mediatice, sau felul în care presa și alte categorii ale 

societății civile tratează politicile promovate în domeniul justiției; 

5. Organizarea unor cursuri pentru jurnaliștii specializați în probleme de drept, precum și 

instituirea unui format permanent de comunicare cu aceștia, sub forma unui Club de presă, 

astfel încât instituțiile promotoare ale SRSJ să poată menține și promova periodic pozițiile, 

să-și animeze cu diferite ocazii mesajul și să ceară la nevoie susținere publică.  

6. Crearea unei platforme specializate de implicare largă a publicului în procesul de 

monitorizare a implementării SRSJ prin intermediul acestei rețele globale, precum și de 

stimulare a utilizării de către cetățeni a tehnologiilor informaționale moderne aplicate în 

sfera serviciilor din sectorul Justiției. 

 

5. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA 
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Acest document vizează toate instituţiile responsabile de implementarea activităţilor prevăzute în 

SRSJ şi PA. Fiecare dintre aceste instituţii prin intermediul comunicatorilor de presă sau a 

persoanelor responsabile de comunicare vor expedia Secretariatul grupurilor de lucru privind 

monitorizarea implementării SRSJ şi a PA, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, informaţii 

privind gradul de implementare a acţiunilor prevăzute în acest Plan de comunicare. Secretariatul vă 

sistematiza toate informaţiile primite de la instituţii şi va elabora Raportul anual privind 

implementarea acţiunilor prevăzute în Planul de comunicare privind promovarea rezultatelor SRSJ, 

care va fi prezentat spre aprobare Grupului de Coordonare a implementării SRSJ.  

Grupul de Coordonare a implementării SRSJ va evalua gradul de implementare a Planului de 

comunicare în baza raportului prezentat şi va propune recomandări privind eliminarea deficienţilor 

în implementare. Raportul de evaluare a gradului de implementare a Planului de comunicare va fi 

accesibil publicului pe pagina web a Ministerul justiţiei la directoriul Reforma în Sectorul Justiţiei. 

 

6. BUGET 

 

Sursele de finanţare pentru implementarea acestui Plan de comunicare vor fi:  

 

1) bugetul de stat, în limitele cheltuielilor alocate/aprobate instituţiilor implicate;  

2) proiectele şi programe de asistenţă tehnică şi financiară externă din partea donatorilor;  

3) sponsorizări şi alte surse acceptate în condiţiile legii. 

 



7 

 

Nr. Direcții specifice Acțiuni Grupul țintă Indicatori 
Temeni 

limită 

Instituția 

responsabilă 

 

1. 

 

Diseminarea 

informației și a 

indicatorilor de 

performanță a 

SRSJ 

 

1. Crearea și întreținerea 

platformei web de prezentare 

a procesului de implementare 

a SRSJ; 

 

a) Publicarea pe platforma web 

a SRSJ și a Planului de 

acțiuni privind 

implementarea acesteia; 

b) Publicarea documentelor 

referitoare la metodologia de 

implementare a SRSJ; 

c) Plasarea informației privind 

componența grupurilor de 

lucru, a agendei ședințelor, 

proceselor verbale; 

d) Plasarea planurilor de 

activitate a Grupurilor de 

lucru; 

e) Expunerea informației 

relevante pentru partenerii de 

dezvoltare (prioritățile anuale 

pentru finanțare). 

 

2. Publicarea rapoartelor anuale 

privind implementarea SRSJ. 

 

 

1. Public intern: 

 

a) Actorii din sectorul 

justiției; 

b) Funcționarii publici din 

instituțiile 

implementatoare a SRSJ 

și PA; 

 

2. Public specializat: 

 

a) Reprezentanți ai 

societății civile; 

b) Parteneri strategici de 

dezvoltare; 

 

3. Public larg; 

 

4. Mass-media. 

 

 

1. Platformă web 

creată; 

 

2. Numărul 

informației 

publicate pe 

platforma web; 

 

3. Numărul 

ședințelor 

organizate; 

 

4. Numărul 

comunicatelor de 

presă difuzate; 

 

5. Numărul 

evenimentelor 

discuțiilor publice 

organizate; 

 

2012-

2016 

 

Ministerul 

justiției 

 

(Secretariatul 

grupurilor de 

lucru privind 

monitorizarea 

implementării 

SRSJ) 
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3. Organizarea discuțiilor 

publice cu reprezentanții 

societății civile asupra 

rapoartelor de implementare 

a SRSJ și a Planului său de 

Acțiuni; 

 

4. Difuzarea informației privind 

activitatea Consiliului 

Național al Reformei 

Organelor de Ocrotire a 

Normelor de Drept 

 

a) Publicarea pe platforma web 

a Regulamentului de 

activitate; 

b) Difuzarea informației privind 

organizarea ședințelor 

Consiliului (agenda, lista 

participanților, anunțuri 

publice, comunicate de 

presă). 

 

5. Difuzarea comunicatelor de 

presă privind organizarea 

evenimentelor referitoare la 

evaluările și implementarea  

SRSJ și a Planului său de 

acțiuni. 
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2. 

 

Diseminarea 

informației privind 

implementarea 

acțiunilor 

prevăzute în SRSJ 

și a PA 

 

1. Informarea publicului privind 

inițierea  și promovarea 

proiectelor privind 

implementarea SRSJ și a PA 

(proiectelor de acte 

normative, crearea grupurilor 

de lucru, proiectelor e-

justiție, etc.) 

 

2. Organizarea de dezbateri 

publice privind elaborarea 

proiectelor prevăzute în 

SRSJ; 

 

3. Elaborarea de buletine 

informative privind unele 

activități specifice de interes 

pentru audiența specializată; 

 

4. Diseminarea de comunicate 

de presă privind elaborarea și 

implementarea acțiunilor 

prevăzute de SRSJ și PA. 

 

5. Organizarea campaniilor de 

informare pe subiectele 

sensibile şi complexe ale 

SRSJ 

 

 

1. Public intern: 

 

a) Actorii din sectorul 

justiției; 

b) Funcționarii publici din 

instituțiile 

implementatoare a SRSJ 

și PA; 

 

2. Public specializat: 

 

a) Reprezentanți ai 

societății civile; 

b) Parteneri strategici de 

dezvoltare; 

 

3. Public larg; 

 

4. Mass-media. 

 

 

1. Numărul de 

informații 

publicate; 

 

2. Numărul 

dezbaterilor 

publice 

organizate; 

 

3. Numărul de 

buletine 

informative 

publicate; 

 

4. Numărul de 

comunicate de 

presă diseminate; 

 

5. Numărul 

informaţiilor 

preluate de 

agenţiile de presă; 

 

6. Numărul de 

campanii de 

informare 

organizate.  

 

2012-

2016 

 

Instituțiile din 

sectorul 

justiției 
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3. 

 

Consolidarea 

capacităților de 

comunicare a 

instituțiilor din 

sectorul justiției 

 

1. Optimizarea platformelor 

web ale instituțiilor; 

 

2. Crearea unităților 

instituționale responsabile de 

comunicarea cu presa (ofițer 

de comunicare); 

 

3. Organizarea cursurilor de 

instruire privind comunicarea 

cu presa și diseminarea 

informației privind 

implementarea SRSJ și a PA; 

 

4. Organizarea şedinţelor 

interne a comunicatorilor cu 

presa a instituţiilor sectorului 

justiţiei pentru coordonarea 

planurilor de comunicare 

internă şi planificarea 

activităţilor de comunicare  

 

1. Public intern: 

 

a) Actorii din sectorul 

justiției; 

b) Funcționarii publici din 

instituțiile 

implementatoare a SRSJ 

și PA; 

 

 

1. Numărul 

platformelor web 

optimizate; 

 

2. Numărul de 

unităților de 

comunicare 

create; 

 

3. Numărul 

cursurilor de 

instruire 

organizate; 

 

4. Numărul 

persoanelor 

instruite; 

 

5. Numărul 

şedinţelor 

organizate; 

 

6. Numărul 

activităţilor 

planificate în 

comun. 

 

 

2013-

2016 

 

Instituțiile din 

sectorul 

justiției 



11 

 

 

4. 

 

Consolidarea 

capacităților de 

comunicare cu 

reprezentanții mass 

media 

 

1. Participarea reprezentanților 

instituțiilor din sectorul 

justiției la emisiuni 

televizate, posturi radio, 

interviuri în presa scrisă; 

 

2. Organizarea și participarea 

reprezentanților instituțiilor 

din sectorul justiției la 

evenimente de comunicare 

neformală privind activitățile 

prevăzute în SRSJ (off-line); 

 

3. Organizarea periodică a unor 

conferințe de presă; 

 

4. Crearea unui club de presă 

pentru jurnaliștii specializați 

pe justiție; 

 

5. Organizarea de traininguri 

jurnaliștilor specializați pe 

justiție. 

 

1. Audiență internă: 

 

a) Actorii din sectorul 

justiției; 

b) Funcționarii publici din 

instituțiile 

implementatoare a SRSJ 

și PA; 

 

c) Audiență specializată 

(reprezentanții mass-

media) 

 

 

1. Numărul 

intervențiilor la 

care au participat 

reprezentanții 

instituțiilor din 

sectorul justiției; 

 

2. Numărul 

evenimentelor 

neformale (off-

line) organizate; 

 

3. Numărul 

conferințelor de 

presă organizate; 

 

4. Numărul 

ședințelor 

clubului de presă 

și numărul 

participanților 

prezenți la 

ședințe; 

 

5. Numărul trening-

urilor organizate 

și a numărului de 

participanți 

prezenți 

 

2012-

2016 

 

Instituțiile din 

sectorul 

justiției 
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5. 

 

Crearea unei 

platforme de 

implicare largă a 

 

1. Crearea unei platforme web 

independente de dezbateri pe 

seama reformei în justiție; 

 

 

1. Audiență internă: 

 

a) Actorii din sectorul 

justiției; 

 

1. Numărul 

platformelor web 

create; 

 

 

2012-

2016 

 

Instituțiile din 

sectorul 
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publicului în 

procesul de 

implementare și 

monitorizare a 

SRSJ și PA, 

precum și utilizarea 

de către cetățeni a 

tehnologiilor 

informaționale 

moderne 

2. Întreținerea și promovarea 

activităților prevăzute în 

SRSJ și PA pe rețelele de 

socializare; 

 

3. Promovarea serviciilor e-

justiției elaborate de instituțiile 

sectorului justiției. 

b) Funcționarii publici din 

instituțiile 

implementatoare a SRSJ 

și PA; 

 

c) Audiență specializată: 

 

a) Reprezentanți ai 

societății civile; 

b) Parteneri strategici de 

dezvoltare; 

 

c) Audiență externă (prin 

intermediul presei către 

cetățeni) 

 

2. Numărul 

platformelor pe 

rețelele de 

socializare create; 

 

3. Numărul 

informațiilor 

diseminate 

privind serviciile 

e-justiție. 

justiției 

 


