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SUMAR EXECUTIV 
 

Acest document reprezintă evaluarea finală a Programului de Dezvoltare Strategică al 

Ministerului Justiţiei pentru anii 2012-2014  (PDS) aprobat prin Ordinul nr. 92 din 29 

februarie 2012, modificat şi completat.  

 

În calitate de îndrumar metodologic în procesul de evaluare a fost utilizat Ghidul pentru 

evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice. 

 

PDS este documentul de bază al Ministerului Justiției și principalul document de 

planificare managerială și strategică, implementarea căruia a început în 2012 şi s-a 

finalizat în anul 2014. 

 

Evaluării finale i se atribuie Programul intregral, pentru perioada de acţiune a anilor 

2012-2014. Dimensiunile de bază supuse evaluării se referă la relevanţa acţiunilor 

întreprinse la nivel guvernamental în vederea realizării obiectivelor strategice prevăzute 

în documentele de politici, ce ţin de domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului; şi 

la nivel instituţional în vederea consolidării capacităţilor MJ în exercitarea funcţiilor şi 

atribuţiilor de bază.  

 

MJ şi-a asumat angajamentul de reformare a serviciilor şi proceselor de lucru în acord cu 

cele mai bune practici existente prin digitizarea acestora (lansarea Serviciului e-apostila, 

lansarea e-Serviciilor de Stare Civilă, precum şi digitalizarea fondului de arhivă al  

Serviciului de Stare Civilă, crearea e-Registrului pentru agenţii economici şi organizaţiile 

necomerciale, lansarea e-Modulului de reţinere, arest şi detenţie, crearea şi 

implementarea e-Sistemului de evidenţă a persoanelor supuse probaţiunii, implementarea 

unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc în vederea excluderii factorului uman din procesul 

administrativ de gestionare a dosarelor.  

 

Elaborarea şi perfecţionarea  cadrului normativ în vederea optimizării activităţii 

sistemului judecătoresc, anticipate de efectuarea de Studii; elaborarea şi perfecţionarea 

cadrului normativ în vederea optimizării activităţii autorităţilor administrative din 

subordine; expertizarea proiectelor de acte legislative/normative cu relevanță UE; 

încheierea Acordurilor de colaborare interinstituţionale, încheierea Acordurilor de 

colaborare cu organizaţiile internaţionale şi organizaţiile necomerciale;  precum şi alte 

activităţi în vederea stabilirii parteneriatelor reprezintă alte dimensiuni de bază pe care 

MJ şi le-a propus a le realiza şi a le valorifica.  

 

În scopul implementării unei politici şi strategii de reformă coerentă, unul din obiectivele 

imperative propuse reprezintă realizarea unui sistem informaţional integrat de colectare şi 

analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei între reprezentanţii 

principalelor instituţii din sectorul justiţiei. În scopul sporirii accesului publicului larg la 
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actele normative (baza de date), MJ şi-a propus asigurarea calităţii şi accesibilităţii bazei 

oficiale de date juridice. 

 

La efectuarea Raportului de evaluare, au fost utilizate datele cantitative şi cele calitative. 

 

În urma evaluării s-a constatat că, 55% obiective au fost realizate integral; 16% obiective 

realizate parţial; 10% obiective sunt în proces de realizare; 2% obiective sunt nerealizate 

(condiţionate de realizarea altor obiective). 

 

Per ansamblu, rezultatele obţinute în urma implementării PDS sunt în concordanţă cu 

obiectivele stabilite şi vizează mai multe domenii de bază: reformarea serviciilor şi 

proceselor de lucru prin asigurarea oferirii accesibilităţii în prestarea acestora; 

optimizarea activităţii sistemului judecătoresc prin operarea modificărilor în actele 

legislative şi normative; optimizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine 

prin operarea modificărilor în actele legislative şi normative; reglementarea activităţii 

unor profesii şi servicii juridice prin determinarea bazei legale de activitate a acestora; 

dezvoltarea parteneriatelor prin iniţierea de negocieri şi încheierea de Acorduri de 

parteneriat. 

 

Beneficiile ca urmare a implementării PDS ţin de consolidarea capacităţilor instituţionale 

ale MJ, în particular, şi ale altor autorităţi administrative din subordine; precum şi 

consolidarea activităţii sistemului judecătoresc, în ansamblu. 

 

În primele două Capitole ale acestui document se prezintă scopul şi domeniul evaluării, 

descrierea Programului supus evaluării.  

 

În Capitolul trei se descriu întrebările de evaluare, datele de evaluare utilizate, valorile de 

referinţă şi obiectivele PDS.  

 

Modelul resurse-produse şi răspunsurile la întrebările de evaluare se prezintă în Capitolul 

IV.  

 

Procesul evaluării este încheiat cu formularea constatărilor şi recomandărilor privind 

identificarea obiectivelor în noul PDS al MJ. 
 

I. SCOPUL ŞI DOMENIUL EVALUĂRII 
 

Scopul evaluării finale  ţine de evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor stabilite în 

PDS, identificarea rezultatelor şi impactului determinate de implementarea obiectivelor, 

precum şi schimbările care s-au produs la compartimentul probleme.  

 

Evaluării finale i se atribuie Programul integral, pentru perioada de acţiune a anilor 2012-

2014. 
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În procesul evaluării sunt implicaţi responsabilii principali de implementarea PDS. 

Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine revenindu-le rolul de 

bază. 

 

Dimensiunile de bază supuse evaluării ţin de: intervenţia guvernamentală în procesul de 

optimizare a activităţii sistemului judecătoresc, în ansamblu; precum şi optimizării 

activităţii MJ, în particular, în reformarea serviciilor şi proceselor de lucru. 

 

II. DESCRIEREA PDS 
 

Contextul/raţionamentul elaborării PDS  
 

PDS ne oferă cadrul general al ansamblului de obiective pe care MJ şi autorităţile 

administrative din subordine sunt responsabile să le implementeze. Pentru a atinge 

obiectivele, MJ și-a propus facilitarea activității acesteia de sisteme și procese adaptate 

cerințelor în schimbare întru edificarea unei autorități transperante, eficiente și orientate 

către cetățean. 

 

În aspect general, obiectivele stabilite ţin de reformarea serviciilor şi proceselor de lucru 

prin prisma digitizării acestora; optimizarea activităţii sistemului judecătoresc prin 

prisma elaborării actelor normative şi perfecţionării acestora; optimizarea activităţii 

autorităţilor administrative din subordine  prin prisma elaborării actelor normative şi 

perfecţionării acestora; armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar; dezvoltarea 

conlucrării interinstituţionale în scopul facilitării schimbului de informaţii şi date; 

stabilirea parteneriatelor internaţionale pe segmentele de activitate ale MJ.  

 

Dimensiunile de bază supuse evaluării se referă la relevanţa acţiunilor întreprinse la nivel 

instituţional şi guvernamental în vederea realizării obiectivelor enumerate supra.  

 

Cadrul de politici publice 

 

Obiectivele prevăzute în PDS au fost preluate din programele guvernamentale, şi se 

prezintă astfel: 

1) Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: 

Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014 dezvoltat în Planul anual de acţiuni al 

Guvernului; 

2) Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (Legea nr. 231 din 

25 noiembrie 2011) dezvoltată în Planul de acțiuni al Strategiei (Hotărârea 

Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012);  

3) Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului nr.90 din 12 mai 2011 și modificat prin Hotărârea 

Parlamentului nr.327 din 27 decembrie 2012);  
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4) Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2020” (Legea nr.166 din 11 iulie 

2012) pusă în aplicare prin intermediul Planului anual de acţiuni al Guvernului; 

5)  Planul de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției reformării 

sistemului penitenciar (Hotărârea de Guvern nr.1624 din 31 decembrie 2003), alte 

documente relevante. 

 

Totodată, PDS inserează şi alte angajamente şi obligaţiuni ale MJ, care constituie parte 

componentă a misiunii autorităţii sau sunt stipulate în diferite tratate/acte/documente 

internaţionale (inclusiv cele ce derivă din documentele UE), dar care, nu se regăsesc în 

documentele de politici publice naţionale/sectoriale/intersectoriale. 

 

În relaţia cu CBTM, PDS  este coordonat la nivelul Strategiei sectoriale de cheltuieli pe 

segmentul justiţiei. Programele din Strategia sectorială de cheltuieli pe segmentul justiţiei 

se regăsesc în PDS al MJ (în cazul în care autoritatea participă la realizarea lui), fiind 

indicat rolul autorităţii la realizarea acestora. 

 

Luând totul în considerare, legătura dintre PDS şi alte documente de politici publice este 

asigurată. 

 

Ca reper de orientare în procesul de planificare strategică a constituit medelul schematic 

de reprezentare grafică oferit de Metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare 

strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale de mai jos.  

 

 
 

În calitate de priorităţi de politici publice figurează:  

1) Protecţia drepturilor omului în sectorul justiţiei; 

2) Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei; 

3) Reforma justiţiei; 

4) Consolidarea cooperării cu societatea civilă şi cooperarea cu sectorul public; 

5) Integrarea europeană; 

6) Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc; 

7) Dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei; 

8) Dezvoltarea sistemului de probaţiune; 

Cadrul Bugetar pe 

Termen Mediu 

Programul de activitate al 

Guvernului 

Documentele strategice 

naţionale 

Planul de acţiuni al 

Guvernului 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică 

Legea bugetului de stat Planul anual al autorităţii 
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9) Asigurarea condiţiilor corespunzătoare conform standardelor internaţionale pentru 

persoanele private de libertate; 

10) Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale în scopul verificării şi consolidării 

relaţiilor interstatale în domeniul justiţiei. 

 

Perioada de acţiune a PDS 

 

Perioada de implementare a PDS a început în anul 2012 şi s-a sfârşit în anul 2014. 

Procentual, nivelul de realizare a PDS se prezintă în felul următor: 55% obiective au fost 

realizate integral; 16% obiective realizate parţial; 10% obiective sunt în proces de 

realizare; 2% obiective sunt nerealizate. 

 

Diagrama nr.1. Imaginea de ansamblu asupra implementării obiectivelor PDS: 
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Bugetul PDS 

 

Finanţarea activităţii Ministerului Justiţiei se realizează din bugetul de stat, conform 

Legii bugetului anual. Începând cu anul 2012 până în anul 2014, mijloacele alocate în 

bugetul de stat destinate asigurării activităţii Ministerului Justiției au cunoscut o evoluție 

ascendentă (Vezi Graficul nr._1_).  

 

Important de specificat că, cheltuielile stabilite de MJ pentru fiecare an de implementare 

a PDS – ului reflectă și mijloacele alocate pentru implementarea Planului de acțiuni al 

Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

 

Tabelul nr.1. Finanţarea activităţii aparatului central al Ministerului Justiţiei: 

 

Anul Bugetul 

total, 

Mii lei 

Inclusiv: 

Cheltuieli de 

personal 

%-salarii %-cheltuieli 

de menţinere 

şi operaţionale 

%-transferuri 

către alte 

organizaţii 

2014 680978,9 257227,3 37,8 62,2 - 

2013 43616,6 11937,0 27,4 72,6 - 

2012 26976,4 8807,9 32,7 67,3 - 

 

Graficul nr.1: Mijloace alocate: 

 

Activităţile preconizate de PDS  

 

PDS prevede activităţi divizate pe domenii, care se referă la: 

 

- Elaborarea de Studii; 

- Elaborarea cadrului legislativ/normativ; 

- Expertizarea proiectelor de acte legislative/normative în scopul asigurării 

corespunderii acestora cu acquis-ul comunitar; 

- Încheierea de Acorduri, aprobarea de Convenţii; 

- Eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice acordate cetăţenilor;  

- Elaborarea de Planuri şi Rapoarte de monitorizare; 
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- Organizarea şedinţelor şi întrunirilor cu actorii din sectorul justiţiei privind 

procesul de reformare a sectorului;  

- Asigurarea instruirilor şi conştientizării publicului despre activităţile din sectorul 

justiţiei. 

 

Aranjamentele instituţionale în implementarea PDS 

 

Rolul de lider în implementarea PDS îi revine Ministerului Justiţiei, şi altor autorităţi 

administrative din subordine. Programele din Strategia Sectorială de cheltuieli pe 

segmentul justiţiei se regăsesc în PDS al autorităţii, fiind indicat rolul autorităţii la 

realizarea acestora.   

 

Planul anual de acțiuni al Ministerului Justiției în calitate de instrument indirect de 

monitorizare și evaluare a PDS – ului, prevede planificate acţiuni concrete spre realizare 

pentru fiecare an de implementare a Programului. Aceste acțiuni reies din obiectivele 

stabilite în PDS. Această etapă, respectă  prevederile pct.32 a Metodologiei de elaborare 

a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților publice centrale. 

 

În procesul de implementare a PDS, rolul de partener în implementarea obiectivelor 

revenindu-le şi altor autorităţi, precum: Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Centrul de Guvernare Electronică. 

 

Conjugarea eforturilor instituţiilor enumerate supra au dus la obţinerea rezultatelor pe 

diverse segmente de activitate în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor guvernamentale, 

având drept finalitate majoră contribuţia la optimizarea activităţii sistemului judecătoresc, 

în ansamblu. 

 

Beneficiarii PDS: persoanele fizice/persoanele juridice; reprezentanţii profesiilor conexe 

sistemului justiţiei; actorii din sectorul justiţiei; funcţionarii din cadrul autorităţilor; 

subiecţii probaţiunii; persoanele private de libertate. 

 

III. DESCRIEREA ÎNTREBĂRILOR DE EVALUARE, A DATELELOR DE 

EVALUARE UTILIZATE, A VALORILOR DE REFERINŢĂ ŞI A 

OBIECTIVELE CE URMEAZĂ A FI ATINSE 

 

Întrebările de evaluare: 

 

1) Care este calitatea PDS elaborat. 

2) Au fost atinse obiectivele stabilite de PDS. 

3) Au dus obiectivele prevăzute în PDS la soluţionarea problemelor specificate. 
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Colectarea datelor cantitative şi calitative 

 

Prezentul Raport de evaluare finală a PDS a fost elaborat ca rezultat al informației oferite 

de mai multe surse interne: Rapoartele intermediare privind implementarea SRSJ 2011 – 

2016, Rapoartele anuale privind implementarea SRSJ 2011 – 2016; Raportul anual 

privind implementarea acțiunilor prevăzute în Matricea de politici pentru anul 2013, 

disponibile la link – ul: http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=488&; 

Rapoartele de activitate semestriale privind implementarea Planului de acțiuni al 

Ministerului Justiției; Rapoartele de activitate anuale privind implementarea Planului de 

acțiuni al Ministerului Justiției; Raportul privind implementarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pe sectorul justiției pentru anul 2013;  Rapoartele anuale privind implementarea 

Planului Național de acțiuni în domeniul Drepturilor Omului; Rapoartele bugetare, 

disponibile la link – ul: http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&; 

Rapoartele de monitorizare a procesului de implementare a legislației, disponibile la link 

– ul:  http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=103&; Analiza funcțională 

privind implementarea Planului de acțiuni al SRSJ 2011 – 2016 (Aparatul Central) 

(februarie, 2014) şi Analiza funcţională privind implementarea Planului de acţiuni al 

SRSJ 2011-2016 (Autorităţile administrative din subordine), disponibile pentru uz intern.  

 

Alte surse utilizate la elaborarea Raportului de evaluare finală a PDS,  reprezintă 

Raportul de evaluare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova (elaborat în 

cadrul Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept, în parteneriat 

cu Consiliul Superior al Magistraturii și Departamentul de Administrare Judecătorească, 

pe lângă Ministerul Justiției), disponibil la link – ul: 

http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_

2012.pdf 

 

Ca orientare metodologică, au fost utilizate datele cantitative şi calitative de colectare a 

informației cuprinse în prezentul Raport de evaluare a PDS.  

Atât datele cantitative cât și cele calitative au conferit Raportului de evaluare a PDS 

pondere volumului activităților realizate de Ministerul Justiției, cele prevăzute de 

documentele de politici, aprobate la nivel de Guvern și Parlament și cele planificate 

adițional de autoritate.  

 

Evaluarea situaţiei iniţiale şi determinarea valorilor de referinţă  

 

Ţinem să specificăm că, până la iniţierea elaborării PDS în anul 2011, anual, în cadrul MJ 

s-a elaborat Planul de acţiuni în scopul implementării documentelor de politici. Planul de 

acţiuni al MJ fiind structurat pe obiective generale care reprezintă nemijlocit 

implementarea documentelor de politici. Planul anual de acţiuni fiind corelat în termeni 

şi acţiuni cu documentele de politici pe care are rolul să le implementeze, inclusiv cu 

SRSJ 2011-2016.  

 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=488&
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=103&
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
http://crjm.org/files/reports/Raportul_de_evaluare_a_instantelor_judecatoresti_din_RM_2012.pdf
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La fel, în scopul implementării documentelor de politici, după aprobarea Planului anual 

de acţiuni al MJ, autorităţile administrative din subordine elaborează Planuri anuale de 

acţiuni proprii.  

 

Valorile de referinţă, se prezintă sub forma unor indicatori specifici de produs sau de 

rezultat,  dintre care enumerăm:  

numărul de Studii elaborate; numărul de acte legislative/normative elaborate; numărul de 

acte normative expertizate; numărul de tratate internaţionale încheiate; numărul de 

servicii informaţionale create; numărul de servicii publice prestate cetăţenilor şi numărul 

de beneficiari, ş.a. Precum şi  recomandările recepţinate drept urmare a efectuării de 

Studii; modificările efectuate drept urmare a aprobării actelor normative/legislative; 

propunerile formulate drept urmarea a expertizării actelor normative şi legislative; datele 

obţinute drept urmare a elaborării de Planuri/Rapoarte; abilităţile obţinute drept urmare a 

instruirilor, precum şi alţi indicatori redaţi în prezentul Raport, în format tabelar, în 

scopul asigurării clarităţii şi comprehensiunii informaţiei. 

 

Obiectivele PDS 

 
1) Optimizarea și consolidarea cadrului legislativ din domeniul sistemului judiciar în perioada anilor 2012-

2014. 

2) Expertizarea proiectelor de acte legislative/normative cu relevanță UE, elaborate de Autoritățile 

Administrației Publice Centrale, potrivit PNAL, cât și a proiectelor de acte legislative/normative din afara 

planurilor naționale anuale de armonizare a legislației. 

3) Îmbunătăţirea mecanismului de executare şi recunoaştere a hotărârilor arbitrale străine până în anul 2014. 

4) Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a administratorilor 

procedurii de insolvabilitate până în anul 2014. 

5) Asigurarea funcționalității grupurilor de lucru create pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 

6) Promovarea rezultatelor implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 

7) Consolidarea capacităților de planificare strategică și monitorizare pe parcursul anilor 2013- 2014. 

8) Crearea sistemului de colectare, analiză şi schimb de informaţie în sectorul justiţiei până la sfârşitul 

anului 2014. 

9) Organizarea reuniunilor periodice cu donatorii externi până la sfârşitul anului 2014. 

10) Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale până în anul 

2014. 

11) Crearea și implementarea sistemului standardizat de evidență și înregistrare cu privire la reținere, arest și 

detenție până la sfârşitul anului 2014. 

12) Revizuirea cadrului bilateral de cooperare în domeniul justiției până la sfârşitul anului 2013. 

13) Îmbunătățirea procedurii de avizare a proiectelor de tratate internaționale la care Republica Moldova 

urmează să devină parte până la sfârşitul anului 2013. 

14) Implementarea continuă şi eficientă a tratatelor internaționale privind asistența juridică internațională. 

15) Coordonarea procesului privind executarea hotărârilor CEDO pronunțate împotriva Republicii Moldova 

în perioada anilor 2013-2014. 

16) Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei până 

la sfârşitul anului 2014. 

17) Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem privat de executare a hotărârilor judecătoreşti 

până la sfârşitul anului 2012. 

18) 50% dintre angajaţii MJ participă  la cursurile de instruire până în anul 2014. 

19) 90% dintre angajaţii MJ sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă până în anul 2014. 
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20) Asigurarea prestării continuă şi eficientă a serviciilor publice de calitate populației în domeniul aplicării 

apostilei. 

21) Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor 

în perioada anilor 2012-2013. 

22) Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de gestionare 

a dosarelor în anii 2013-2015. 

23) Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale şi 

nepenale) până la sfârşitul anului 2014. 

24) Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei până la sfârşitul anului 2014. 

25) Elaborarea politicilor necesare pentru obținerea acreditării Laboratorului de expertize chimice conform 

standardului ISO până la sfârşitul anului 2014. 

26) Sporirea capacităţilor şi reconsiderarea locului şi a rolului centrelor de expertiză judiciară şi al experţilor 

judiciari până la sfârşitul anului 2014. 

27) Elaborarea unor mecanisme integrate clare şi precise privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate 

până la sfârşitul anului 2014. 

28) Sporirea accesului publicului la actele normative (baza de date) în perioada anilor 2013-2014. 

29) Sporirea capacităților oficiilor stare civilă teritorială de acordare a 80% din totalul serviciilor de stare 

civilă prestate persoanelor până în anul 2014. 

30) Asigurarea prestării gratuite beneficiarilor serviciilor de stare civilă în mărime de 40% din numărul total de 

servicii pentru anul 2013. 

31) Digitalizarea fondului de arhivă al  Serviciului de Stare Civilă (80% din totalul de 4 mln de acte de stare 

civilă din perioada veche digitizate). 

32) Dezvoltarea continuă a instituţiei probaţiunii. 

33) Asigurarea funcţionării eficientă şi continuă a sistemului de probaţiune. 

34) Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune cu studii în domemiul psihologiei şi asistenţei sociale în 

perioada anilor 2013-2014. 

35) Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a persoanelor supuse probaţiunii în perioada 

anilor 2013-2014. 

36) Efiecientizarea continuă a activităţii procesului de pregătire către eliberare şi reintegrarea socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenţie. 

37) Optimizarea activităţii sistemului penitenciar până la sfârşitul anului 2014. 

38) Proiectarea și reconstrucția unui penitenciar cu capacitatea de 1600 de persoane în anul 2013. 

 
 

 

 

 

.
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IV. MODELUL RESURSE-PRODUSE  

 

ŞI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE 

 

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢILE  RESURSE FINANCIARE 

alocate executate 

2013 2014 2013 2014
1
 

1) Asigurarea funcționalității grupurilor de lucru 

create pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei de reformare a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016. 

- Şedinţe anuale ale grupurilor de lucru. 

 

6,4 4,5 5,3 - 

2) Crearea registrului electronic unic al agenţilor 

economici şi organizaţiilor necomerciale până în 

anul 2014. 

- Studiul referitor la metodele de modernizare a sistemului 

de evidenţă electronică a agenţilor economici; 

- Registrul electronic unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale. 

 

1502,5 

 

 

 

 

- 1502,5 

 

 

 

 

- 

 

2383,2 1803,4 2025,7 - 

3) Crearea și implementarea sistemului standardizat 

de evidență și înregistrare cu privire la reținere, 

arest și detenție până la sfârşitul anului 2014. 

- Sistemul standardizat pentru evidenţa şi înregistrarea 

reţinerii, arestului şi detenţiei. 
4200,0 1780,0 4200,0 - 

4) Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru 

utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc, în vederea excluderii 

factorului uman din procesul administrativ de 

gestionare a dosarelor în anii 2013-2015. 

- Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a 

dosarelor. 
900,0 

 

 

2148,0 841,0 - 

- Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar 

înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată  
1003,0 607,4 909,0 - 

5) Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor 

de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale 

şi nepenale) până la sfârşitul anului 2014. 

-Număr majorat de avocaţi publici. 

 
184,1 

pentru majoarea 

numărului şi 

remunerarea 

avocaţilor 

publici. 

- 942,0 - 

6) Sporirea accesului publicului la actele normative 

(baza de date) în perioada anilor 2013-2014. 

-Conceptul de optimizare a bazei de date. 1800,0 10,0 1790,0 - 

- Softul bazei de date on-line. 500,0 3055,0 500,0 - 

                                                           
1
 La finele anului de gestiune vor fi disponibile resursele financiare executate din totalul resurselor financiare alocate.  
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7) Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă 

electronică a persoanelor supuse probaţiunii în 

perioada anilor 2013-2014. 

-Conceptul privind sistemul de evidenţă electronică a 

beneficiarilor serviciului de probaţiune; 

-Studiul privind oportunitatea monitoruzării electronice la 

nivel naţional a subiecţilor probaţiunii. 

4140,0 (aparatul 

central MJ) 

358,0 (OCP) 

- 4140,0 

(aparatul 

central 

MJ) 

358,0 

(OCP) 

- 

8) Proiectarea și reconstrucția unui penitenciar cu 

capacitatea de 1600 de persoane în anul 2013. 

Prima tranşă urmează să fie alocată către finele anului 

2014. 

- - - - 

 
PRODUSE REZULTATE IMPACTURI 

Cu privire la efectuarea de Studii: 
1) Efectuat Studiul cu privire la reglementarea şi aplicarea mecanismului 

de recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale străine, urmat de 

adoptarea Legii nr.37 din 07 martie 2012; 

2) Efectuat Studiul privind funcţionarea arbitrajului; 

3) Efectuat Studiul, care conţine recomandări privind conceperea şi 

realizarea unui sistem informaţional integrat de colectare şi analiză, şi 

schimb de informaţii privind implementarea reformei şi integrarea 

aceteia cu resursele informaţionale existente ale MJ; 

4) Efectuat Studiul referitor la metodele de modernizare a sistemului de 

evidenţă electronică a agenţilor economici; 

5) Efectuat Studiul privind metodele de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat; 

6) Efectuat Studiul privind reformarea sistemului de expertiză judiciară, 

urmat de elaborarea proiectului de lege cu privire la expertiza judiciară 

(remis spre examinare Guvernului la 16 iulie curent); 

7) Efectuat Studiul privind oportunitatea monitorizării electronice la nivel 

naţional a subiecţilor probaţiunii.  

Drept urmare a elaborării de Studii au fost 

formulate recomandări privind: 

1) elaborarea proiectelor de modificare şi 

completare a unor acte legislative  care 

vizează reforma sistemelor de expertiză 

judiciară;  perfecţionarea mecanismului 

de executare a hotărârilor judecătoreşti;  

2) modernizarea cadrului legal naţional 

privind sistemul arbitral; 

3) conceperea şi realizarea unui sistem 

informaţional integrat de colectare şi 

analiză, şi schimb de informaţii privind 

implementarea reformei şi integrarea 

aceteia cu resursele informaţionale 

existente ale MJ; 

4) cerințele  de modernizare  a sistemului 

de evidenţă electronică a agenţilor 

economici; 

5) metodele care ar putea fi testate în 

alegerea avocatului de către beneficiar;  

6) necesitatea elaborării și implementării 

unui Proiect-pilot în scopul monitorizării 

electronice a subiecților probațiunii. 

→Elaborarea de Studii pe domenii specifice;  

 

→Elaborarea cadrului normativ/legislativ;  

 

→Încheierea de Acorduri/Convenţii pe domenii 

de colaborare;  

 

→Organizarea de instruiri şi şedinţe; 

 

→Eficientizarea procesului de acordare a 

accesului la serviciile informaţional-juridice;  

 

→Eficientizarea procesului de prestare a 

serviciilor publice; a mediatizării activităţilor:  

 

S-au soldat cu: 
1) Asigurarea eficienţei activităţii 

Ministerului Justiţiei prin prisma 

consolidării capacităţilor interne; 

 

2) Îmbunătăţirea cadrului 

normativ/legislativ în domeniul 

organizării sistemului judecătoresc; 

 

3) Îmbunătăţirea cadrului 

normativ/legislativ în domeniul 

Cu privire la elaborarea cadrului normativ/legislativ: 
1) adoptată Legea nr.29 din 06 martie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative în vederea lichidării Curţii de Apel 

Economică şi creării Judecătoriei Economice de Circumscripţiei, 

Drept urmarea a elaborării cadrului 

normativ/legislativ au fost: 

1) operate modificări în actele legislative în 
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precum şi aprobată Hotărârea de Guvern nr.618 din 21 iulie 2014, prin 

care a fost lichidată Curtea de Apel Bender; 

2) adoptată Legea nr.37 din 07 martie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări 

privind perfecţionarea mecanismului de executare a hotărârilor 

judecătoreşti; 

3) adoptat proiectul de Lege cu privire la administratorii autorizaţi în 

şedinţa Parlamentului din 18 iulie 2014; 

4) adoptată Legea nr.5 din 15 ianuarie 2012 prin care au fost operate 

modificări în vederea consolidării instituţionale  a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti; 

5) adoptată Legea nr.153 din 05 iulie 2012 cu privire la modificarea şi 

completarea unor acte legislative, fiind operate modificări la Legea nr. 

514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească în partea 

ce ţine de funcţionalitatea PIGD; 

6) adoptată Legea nr.112 din 18 mai 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, fiind operate modificări în Legea nr. 

198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat în vederea reglementării activităţii directorului executiv şi a 

aparatului administrativ al CNAJGS; 

7) adoptată Legea nr.295 din 12 decembrie 2013 privind ratificarea 

Acordului-cadru de împrumut dintre RM şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei pentru realizarea proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău, precum şi aprobată Hotărârea de Guvern 

nr.173 din 12 martie 2014 cu privire la unitatea de implementare a 

proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău; 

8) elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative în vederea reformării Institutului Naţional al Justiţiei, 

aprobat în şedinţa de Guvern din 16 iulie 2014; 

9) elaborat proiectul de modificare şi completare a Legii nr.113 din 17 

iunie 2010 privind executorii judecătoreşti în vederea consolidării 

capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale Colegiului disciplinar, 

Comisiei de licenţiere a executorilor judecătoreşti, precum şi 

responsabilizarea acestora şi consolidarea rolului UNEJ; 

10) elaborat proiectul de modificare a cadrului normativ privind 

funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice, aprobat în 

şedinţa Guvernului din 16 iulie 2014; 

11) elaborat proiectul de Lege cu privire la expertiza judiciară, fiind remis 

Guvernului spre examinare la data de 16 iulie 2014; 

vederea optimizării activităţii sistemului 

judecătoresc, per ansamblu; optimizării 

activităţii sistemului penitenciar, în 

particular; prestării serviciilor publice de 

calitate populaţiei;  

2) determinată baza legală pentru iniţierea 

negocierilor şi dezvoltarea 

parteneriatelor; 

3) determinată baza legală privind statutul 

administratorului autorizat; 

4) determinată bază legală privind statutul 

mediatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optimizării activităţii Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare; 

 

4) Îmbunătățirea mecanismului de primire, 

înregistrare și eliberare a actelor supuse 

apostilării; 

 

5) Îmbunătăţirea sistemului informaţional 

al MJ şi a altor autorităţi administrative 

din subordine; 

 

6) Îmbunătăţirea procesului de prestare a 

serviciilor de stare civilă; 

 

7) Îmbunătăţirea procesului de prestare a 

serviciilor de către CNEJ; 

 

8) Îmbunătăţirea procesului de fortificare 

a cooperării în domeniul justiţiei; 

 

9) Întreprinderea măsurilor de prevenire a 

încălcărilor în domeniul drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului; 

 

10) Asigurarea informării comunităţii 

despre rezultatele obţinute în domeniul 

justiţiei; 

 

11) Consolidarea parteneriatelor 

internaţionale. 
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12) eleborat proiectul de lege cu privire la statutul funcţionarului public 

cu statut special al sistemului penitenciar; 

13) aprobată Hotărârea de Guvern nr.327 din 13 mai 2014 cu privire la 

aprobarea modifocărilor şi completărilor ce se operează în unele 

hotărâri ale Guvernului în vederea suplinirii efectivului-limită al 

sistemului penitenciar; 

14) aprobată Hotărârea de Guvern nr.560 din 16 iulie 2014 privind 

completarea anexei Hotărârii de Guvern nr.698 din 03 iunie 2002 

despre iniţierea negocierelor asupra proiectului Acordului 

interministerial de colaborare în domeniul justiţiei; 

15) aprobată Hotărârea de Guvern nr.716 din 28 august 2014 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, 

arestate şi condamnate; 

16) aprobată Hotărârea de Guvern nr.65 din 02 februarie 2012 cu privire 

la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea 

prestării serviciilor publice în domeniul aplicării apostilei; 

17) aprobată Hotărârea de Guvern nr.1005 din 26 decembrie 2011 cu 

privire la modificarea Hotărârii de Guvern  nr. 738 din 20 iunie 2008 

pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de 

către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a 

Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de 

utilizare a mijloacelor speciale;  

18) aprobată Hotărârea de Guvern nr. 497 din 06 iulie 2012 privind 

acordarea unor scutiri la plata serviciilor de stare civilă; 

19) aprobată Hotărârea de Guvern nr.373 din 13 mai 2014 cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor ce se opereză în unele 

hotărâri ale Guvernului, fiind operate modificări în vederea suplinirii 

efectivului-limită al sistemului penitenciar; 

20) elaborat proiectul de modificare  şi completare a Hotărârii de Guvern 

nr.827 din 10 septembrie 2010 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune, expediat MJ pentru examinare; 

21) elaborat proiectul noului Regulament privind activitatea CNEJ, care 

urmează a fi aprobat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la expertizarea proiectelor de acte legislative/normative: 
1) expertizate 78 proiecte de acte legislative şi normative cu relevanţă UE 

şi remise recomandări în privinţa a 68 (semestrul II, 2013); 

2) acordate 53 de Instrucţiuni metodologice referitoare la mecanismul de 

armonizare legislativă (semestrul II, 2013); 

3) expertizate 11 proiecte de acte normative cu relevanţă UE (semestrul I, 

Drept urmare a expertizării actelor 

normative/legislative:   

1) au fost formulate propuneri concrete de 

îmbunătăţire în privinţa a 68 de proiecte; 
2) au fost emise Declaraţii de 
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2014). compatibilitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la încheierea de Acorduri/Convenţii: 
1) încheiat Acordul de colaborare dintre Oficiul Central de Probaţiune şi 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare;  

2) încheiate 3 Acorduri de colaborare cu Fundaţia Regina Pacis, LED 

Liechtenstein, PNUD Moldova; 

3) aprobată Convenţia europeană privind supravegherea infractorilor 

condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, prezentată 

preşedintelui RM spre examinare. 

Drept urmare a încheierii de Acorduri: 

1)  s-au consolidat relaţiile de colaborare 

dintre autorităţile subordonate MJ (DIP, 

OCP) cu partenerii internaţionali. 

Cu privire la elaborarea de Planuri/Rapoarte: 
1) elaborat  Planul anual de armonizare a legislaţiei cu includerea 

proiectelor de acte legislative/normative ce necesită a fi armonizate cu 

acquis-ul comunitar, precum şi 

elaborate Rapoarte trimestriale de monitorizare a Planului anual de 

armonizare a legislaţiei; 

2) elaborat Raportul anual de activitate al Agentului Guvernamental; 

3) elaborat Raportul de monitorizare a implementării Legii cu privire la 

mediere; 

4) elaborat Planul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici 

pentru anul 2013 şi Planul de dezvoltare profesională a funcţionarilor 

publici pentru anul 2014. 

Drept urmare a elaborării de Planuri/Rapoarte: 

1) s-au prezentat date privind gradul de 

armonizare a proiectelor de acte 

legislative cu legislaţia europeană; 

2) s-au prezentat date privind numărul 

hotărârilor/deciziilor CEDO executate; 

3) s-au determinat subiectele prioritare de 

instruire a personalului; 

4) s-au prezentat rezultatele funcţionalităţii 

Legii cu privire la mediere. 

 
Cu privire la organizarea de instruiri: 

1) circa 9 instruiri/ateliere de lucru privind consolidarea capacităţilor de 

planificare strategică şi monitorizare; 

2) Instruiţi 5 experţi judiciari pentru ridicarea nivelului profesional; alţi 11 

experţi judiciari atestaţi şi calificaţi; 

3) angajate 7 persoane cu studii în domeniul psihologiei şi pedagogiei. 

Drept urmare a organizării de instruiri: 

1) s-au consolidat capacităţile 

funcţionarilor publici din cadrul MJ 

privind managementul şi elaborarea 

programelor/proiectelor; managementul 

şi planificarea strategică; elaborarea şi 

evaluarea politicilor publice; bugetarea 

bazată pe performanţă; planificarea 

bugetară; s-au consolidat capacităţile 

experţilor judiciari pe segmentul 

efectuării expertizelor; s-a extins 

numărul specialiştilor calificaţi ce vor 
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acorda asistenţă subiecţilor probaţiunii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la organizarea de întruniri/şedinţe: 
1) organizate şedinţe lunare ale grupurilor de lucru privind implementarea 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016; 

2) organizate circa 2 şedinţe/întruniri anuale cu reprezentanţii comunităţii 

donatorilor şi reprezentanţii societăţii civile. 

Drept urmare a organizării de întruniri/şedinţe: 

1) s-au adoptat decizii, precum şi s-au 

formulat recomandări cu privire la 

nivelul de implementare a activităţilor 

prevăzute în SRSJ 2011-2016; 

2) s-a obţinut suport tehnic şi financiar 

necesar pentru implementarea 

activităţilor puse în sarcina MJ în 

vederea implementării SRSJ 2011-2016. 
Cu privire eficientizarea procesului de acordare a accesului la serviiciile informaţional-juridice: 

1) creat sistemul standardizat pentru evidenţa şi înregistrarea reţinerii, 

arestului şe detenţiei, devenit funcţional din aprilie 2012; 

2) realizat Conceptul de optimizare a bazei de date a MJ; 

3) modificată platforma de acces a bazei de date on-line a MJ; 

4) achiziţionat softul bazei de date on-line a MJ; 

5) elaborat Conceptul privind sistemul de evidenţă electronică a 

beneficiarilor serviciilor de probaţiune. 

Drept urmare a creării şi eficientizării sistemelor 

informaţionale:  

1) s-a îmbunătăţit sistemul informatic al MJ 

şi al altor autorităţi (DIP, OCP) pe 

domeniile de activitate;  
2) s-a eficientizat schimbul reciproc de 

informaţii dintre actorii sectorului 

justiţiei. 
Cu privire la eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice: 

- lansarea Serviciului e-apostila; 

- elaborat Ghidul ,,Servicii publice în domeniul aplicării apostilei”; 

- aplicate circa 80607.39 apostile; 

- executate circa 14302 cereri de asistenţă juridică în materie civilă; 

- executate circa 11992 cereri de asistenţă juridică în materie penală; 

executate circa 3563 cereri de transfer ale persoanelor; 

- executate circa 3477 cereri de extrădare ale persoanelor; 

- examinate circa 2013 petiţii cu privire la activitatea executorilor 

judecătoreşti; 

- soluţionate prin mediere circa 37 procese; 

- lansate 3 servicii electronice de stare civilă; 

- acordate 185.226 servicii cetăţenilor de către SSC; 

- acordate 544.035 servicii cetăţenilor de către Oficiile Stării Civile; 

- beneficiari 393 892 persoane de servicii contra plată de stare civilă; 

- beneficiari 335 411 persoane de servicii gratuite de stare civilă; 

- digitizate 100000 acte de stare civilă;  

- elaborată Instrucţiunea privind modul de organizare a activităţilor de 

Drept urmare a eficientizării procesului de 

prestare a serviciilor publice:   

1) a crescut calitatea funcţională şi tehnică 

a serviciilor prestate de MJ, precum şi a 

autorităţilor administrative din 

subordine; 

2)  se asigură garantarea drepturilor 

cetăţenilor, aflaţi în conflict cu legea, pe 

teritoriul altor state; 

3) s-au propus măsuri de soluţionare a 

deficienţilor depistate în activitatea 

executorilor judecătoreşti; 

4) s-a micşorat numărul cauzelor penale 

trimise în judecată; 

5) s-a acordat posibilitatea monitorizării 

calităţii operaţiilor şi credibilităţii 

rezultatelor expertizelor efectuate în 



Page 20 

 

efectuare a expertizelor şi de perfectare a rapoartelor de expertiză în 

cadrul CNEJ; 

- elaborate 5 politici administrative referitoare la activitatea laboratorului 

chimic al CNEJ. 

cadrul CNEJ.  

Cu privire la mediatizarea activităţilor: 
1) elaborat Planul de comunicare publică privind promovarea rezultatelor 

implementării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 şi Raportul privind promovarea rezultatelor reformei în 

sectorul justiţiei; 

2) elaborată Strategia de comunicare cu publicul şi partenerii serviciului 

de probaţiune; 

3) întreprinse diverse activităţi în promovarea bunelor practici în 

domeniul probaţiunii şi a rolului comunităţii în realizarea acestor 

practici;  

4) publicate 30 broşuri privind activitatea de probaţiune. 

Drept urmare a mediatizării activităţilor: 

1) se promovează rezultatele implementării 

SRSJ 2011-2016; 

2) se promovează bunele practici în 

domeniul probaţiunii, în particular. 

 



N.B. Majoritatea activităţilor ,,în proces de realizare” se implementează conform SRSJ 2011-2016 până la 

sfârşitul anului 2016. 

Intrebarea de evaluare: care este calitatea PDS elaborat. 

 

PDS a fost elaborat în corespundere cu cerinţele stabilite de Metodologia de elaborare a 

programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale (HG 

nr.176 din 22 martie 2011). Întru executarea calitativă şi în termen a HG nr.176 din 22 

martie 2011 şi în vederea asigurării suportului metodologic necesar, Cancelaria de Stat a 

organizat instruiri ale grupurilor de planificare din cadrul AAPC.  

 

PDS elaborat a fost remis spre examinare subdiviziunilor structurale/autorităţilor 

administrative din subordinea MJ, precum şi a fost definitivat conform propunerilor 

recepţionate. Proiectul final fiind remis Cancelariei de Stat spre avizare.  

 

După avizarea cu Cancelaria de Stat, PDS a fost aprobat prin Ordin intern al MJ, şi a fost 

făcut public prin plasarea acestuia pe pagina web oficială a autorităţii.  

 

Modificarea PDS al MJ a fost efectuată drept urmare a modificărilor survenite în 

structura MJ şi a autoriăţilor administrative din subordine o dată cu aprobarea noului 

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (HG nr.736 din 03 

octombrie 2013). Modificările respective au fost coordonate cu Cancelaria de Stat.  

 

Fiecare obiectiv din PDS este descris detaliat, enumerând indicatorii de performanţă, 

persoana responsabilă de realizare (subdiviziunea internă), perioada de realizare şi 

instrumentele/metodele care se vor utiliza pentru realizarea obiectivului 

respectiv. Activităţile planificate, descrise în Planul de acţiuni al PDS, sunt relevante 

pentru realizarea obiectivelor stabilite. 

 

Intrebarea de evaluare: au fost atinse obiectivele prevăzute în PDS. 

 

NIVELUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR PDS 

Total 

OBIECTIVE 

Realizate 

 

Realizate parţial 

 

În proces de 

realizare 

Nerealizate 

 

38 21 6 10 1 

100% 55% 16% 27% 2% 

 

 

Obiectivul nr.1. Optimizarea și consolidarea cadrului legislativ din domeniul 

sistemului judiciar în perioada anilor 2012-2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Proiect de act normativ elaborat şi remis spre aprobare. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Prin Legea nr.29 din 06 martie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative a fost lichidată Curtea de Apel 

Economică şi creată Judecătoria Comercială de Circumscripţie. La fel, a fost elaborat 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prin care s-a 
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lichidat Curtea de Apel Bender. Prin Hotărârea de Guvern nr.618 din 21 iulie 2014, 

Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru acest proiect. 

 

Obiectivul nr.2. Expertizarea proiectelor de acte legislative/normative cu relevanță 

UE, elaborate de Autoritățile Administrației Publice Centrale, potrivit PNAL, cât și 

a proiectelor de acte legislative/normative din afara planurilor naționale anuale de 

armonizare a legislației. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Numărul actelor legislative/normative cu relevanţă UE expertizate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. CAL, pe parcursul semestrului II 2013, a 

expertizat 78 de proiecte de acte normative cu relevanţă UE, constând în transpunerea 

parţială a 145 de acte UE. 

 

Vezi Diagrama nr.2. Gradul de armonizare a proiectelor de acte normative expertizate de 

către  Centrul de Armonizare a Legislației în anul 2013: 

37

41

0 Proiecte de acte
compatibile cu
legislaţia UE

Proiecte parţial
compatibile cu
legislaţia UE

Proiecte incopatibile
cu legislaţia UE
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Vezi Diagrama nr.3. Procedurile de consultare a procesului de armonizare legislativă în 

semestrul II, 2013: 

 

 

 

Potrivit PNAL, în trimestrul I 2014, autorităţile şi-au asumat elaborarea şi 

promovarea a două acte normative. Totodată, CAL a expertizat şi alte 6 proiecte de 

acte normative, incluse în PNAL 2014. Activitatea  CAL, în perioada de raportare, 

s-a axat inclusiv pe evaluarea compatibilităţii prin prisma legislaţiei UE a trei 

proiecte naţionate cu relevanţă UE, care nu au fost planificate în PNAL 2014. 

 

Obiectivul nr.3. Îmbunătăţirea mecanismelor de recunoaştere şi executare a 

hotărîrilor arbitrale străine până în anul 2014 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu efectuat şi recomandări formulate; 

2) Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi remis pre examinare Guvernului. 

 

Menţionăm  că, acest obiectiv a fost realizat.  A fost efectuat Studiul cu privire la 

reglementarea și aplicarea mecanismelor de recunoaștere și executare a hotărârilor 

arbitrale străine. Studiul poate fi accesat la link –ul: 

http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studiu_3_arbitraj12_02.pdf 

 

10 – modalitatea de 
consultare a bazei de 

date a legislaţiei 
naţionale armonizate cu 

cea a UE  

13- Instrucţiuni de 
completare a Tabelelor 

de concordanţă 

30 - aspecte generale şi 
procedurale de 

armonizare a legislaţiei  

53 Instrucţiuni 
metodologice referitoare 

la mecanismul de 

armonizare legislativă 

DINTRE CARE: 

7 – consultaţii oferite 
funcţionarilor 

Parlamentului, pe 
segment 

http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studiu_3_arbitraj12_02.pdf
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Propunerile Studiului s-au soldat cu elaborarea proiectului de modificare şi completare a 

unor acte legislative  care vizează, inclusiv, perfecţionarea mecanismului de executare a 

hotărârilor judecătoreşti. Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 37 din 07 martie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.  

 

Obiectivul nr.4. Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi 

funcţionarea eficientă a administratorilor procedurii de insolvabilitate  până în anul 

2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Proiect de lege cu privire la administratorii autorizaţi elaborat şi remis spre aprobare; 

2) Structuri pentru desfăşurarea activităţii de administrator autorizat create. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat parţial. A fost  elaborat proiectul de lege cu 

privire la administratorii autorizaţi, fiind adoptat în lectură finală în şedinţa Parlamentului 

din 18 iulie 2014, şi va intra în vigoare de la 01 ianuarie 2015. 

 

După intrarea în vigoare a legii cu privire la administratorii autorizaţi, urmează a fi 

instituite structurile pentru desfăşurarea activităţii de administrator autorizat, urmărindu-

se elaborarea Regulamentului Comisiei pentru autorizare şi disciplină; Regulamentului 

privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator 

autorizat; Regulamentului privind examenul de calificare pentru admiterea în profesia de 

administrator autorizat. 

 

Proiectul de lege cu privire la administratorii autorizaţi  adoptat determină inclusiv şi 

criteriile de admitere în profesia de administrator, conţinând prevederi referitoare la 

supravegherea acestora.  

 

Obiectivul nr.5. Asigurarea funcționalității grupurilor de lucru create pentru 

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformare a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016. 
Indicatori de performanţă: 

1) Numărul şedinţelor; 

2) Numărul rapoartelor de monitorizare. 

 

Menţionăm că, aceast obiectiv este în proces de realizare, implementarea căruia conform 

SRSJ 2011-2016, durează pe perioada termenului de acţiune a acesteia.  

 

Grupul de coordonare pentru monitorizarea implementării SRSJ 2011 – 2016 a fost creat 

prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 213 din data de 03 iunie 2011. Componenţa 

nominală a grupului poate fi vizualizată la link-ul: 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=495 

 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=495
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La data de 01 octombrie 2013, a fost organizată o ședință cu privire la implementarea 

SRSJ 2011-2016, la care s-a discutat Raportul sectorial pe Pilonul I-VI. Procesele verbale 

ale şedinţelor sunt disponibile la următorul link: 

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

În primul semestru al anului 2014, Metodologia și Regulamentul SRSJ 2011-2016 au fost 

modificate de către experții din cadrul Proiectului UE pentru suportul Ministerului 

Justiției în implementarea Strategiei (Project to Support Coordination of Justice Sector 

Reform in Moldova). Modificările propuse au fost discutate în cadrul ședințelor de către 

membrii grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea SRSJ 2011-2016 și 

urmează a fi adoptate prin Ordin intern al MJ.  
 

Obiectivul nr.6. Promovarea rezultatelor implementării Strategiei de reformare a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Plan elaborat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. A fost elaborat Planul de comunicare 

publică, consultat cu factorii interesați și aprobat. Planul poate fi accesat la link – ul: 

http://www.justice.gov.md/public/files/plan_comunicare_SRSJ_red_aprobat_17.12.12.pd

f 

Raportul preliminar privind Planul de comunicare poate fi accesat la link – ul: 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/raport_preliminar_

pe_matrice_segmentul_comunicare_design.pdf 

 

Obiectivul nr.7. Consolidarea capacităților de planificare strategică și monitorizare 

pe parcursul anilor 2013- 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Capacităţile actorilor din sectorul justiţiei de monitorizare şi planificare strategică consolidate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Aprofundarea cunoștințelor în domeniul 

planificării strategice și monitorizării s-a efectuat prin intermediul instruirilor, training-

urilor şi atelierelor de lucru.  

 

Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele RM, pe domeniul specificat, 

a organizat următoarele instruiri: 18 februarie 2013 – 22 februarie 2013 - ,,Managementul 

și elaborarea programelor/proiectelor; 18 martie 2013 – 22 martie 2013 - ,,Managementul 

și planificarea strategică”; 22 aprilie 2013 – 26 aprilie 2013 - ,,Elaborarea Politicilor 

Publice”; 27 mai 2013 – 31 mai 2013 -,,Evaluarea Politicilor Publice”. 

 

Au fost organizat cursul de instruire  privind bugetarea bazată pe performanţă cu toţi 

actorii din sectorul justiţiei începând cu data de 17 iunie până la data de 28 iunie 2013 
 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155
http://www.justice.gov.md/public/files/plan_comunicare_SRSJ_red_aprobat_17.12.12.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/plan_comunicare_SRSJ_red_aprobat_17.12.12.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/raport_preliminar_pe_matrice_segmentul_comunicare_design.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/raport_preliminar_pe_matrice_segmentul_comunicare_design.pdf
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În cadrul Ministerului Justiției, Proiectul de suport al mecanismului de coordonare a 

SRSJ 2011 – 2016 a organizat, pentru colaboratorii ministerului, următoarele training – 

uri: 21 – 22 octombrie 2013 - ,,Management strategic”; 30 octombrie 2013 - ,,Aspecte 

practice ce țin de planificarea bugetară”; octombrie 2013 - ,,Planificarea bugetară în 

sectorul justiției: pas cu pas”. 

 

La data de 01 aprilie 2014, Proiectul de suport al mecanismului de coordonare a SRSJ 

2011 – 2016 a organizat atelierul de lucru privind aplicarea sistemului integrat de 

monitorizare a implementării reformei în sectorul justiției. 

 

Obiectivul nr.8. Crearea sistemului de colectare, analiză şi schimb de informaţie în 

sectorul justiţiei până la sfârşitul anului 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Sistem informaţional conceput şi realizat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. A fost angajat un expert care a 

efectuat un Studiu, unul din aspectele căreia se referă la recomandări privind conceperea 

și realizarea unui sistem informațional integrat de colectare și analiză și schimb de 

informații privind implementarea reformei și integrarea acestuia cu resursele 

informaționale existente ale MJ. Conceptul nou al site-ului Ministerului Justiției a fost 

elaborat, iar în baza conceptului se elaborează caietul de sarcini.  

 

Obiectivul nr.9. Organizarea reuniunilor periodice cu donatorii externi până la 

sfârşitul anului 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Asistenţa donatorilor coordonată şi focalizată pe direcţii prioritare ale sectorului justiţiei; 

2) Numărul întrunirilor. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Pe parcursul anului 2013, au fost organizate 

2 întruniri cu reprezentanții comunității donatorilor și 2 întrevederi cu reprezentanții 

societății civile. La data de 15 aprilie 2014, Ministerul Justiției a organizat o şedinţă 

privind colaborarea MJ cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare, societății civile și 

membrii grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea SRSJ 2011-2016. 

Agenda şi subiectele întrevederii pot fi accesate la link-ul: 

http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-

verbal_donatori.pdf 

 

Obiectivul nr.10. Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale până în anul 2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu efectuat şi recomandări formulate; 

2) Registrul unic creat. 

 

http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-verbal_donatori.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-verbal_donatori.pdf
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Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Studiul privind registrul unic al agenţilor 

economici şi organizaţiilor necomerciale a fost încadrat în Studiul 5.3.1(1) prevăzut în 

SRSJ 2011-2016, conform deciziei grupului de lucru creat prin Ordinul MJ din 04 

octombrie 2012. Studiul poate fi accesat pe pagina web electronică a MJ, la link-ul: 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon5/2014/_Moldova__

1._Study_on_methods_of_modernizing_and_sigle_register_-_revised_BP17052014.pdf   

 

Dezvoltarea Registrului a fost inclusă în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 1096 din 31 

decembrie 2013 privind aprobarea Planului de Acțiune pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - 

Transformare). 

Dezvoltarea Registrului este parte a Acțiunii 23 din Domeniul de Intervenție 4.2. 

Digitizarea Serviciilor Publice. Achiziția și dezvoltarea sistemului informaţional 

„Solicitarea Online a Înregistrării, Operării Modificărilor și Lichidării Afacerii”. Până la 

finele anului 2014, se preconizează ca achiziţia să fie finalizată, iar dezvoltarea 

sistemului informaţional-complex, inclusiv a Registrului, să fie în curs. 
 

Obiectivul nr.11. Crearea și implementarea sistemului standardizat de evidență și 

înregistrare cu privire la reținere, arest și detenție până la sfârşitul anului 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Sistem informaţional elaborat şi funcţional. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. A fost elaborat sistemul 

standardizat pentru evidența și înregistrarea reținerii, arestului și detenției, care a devenit 

funcțional începând cu luna aprilie 2014. Totodată, a fost elaborată şi aprobată în şedinţa 

de Guvern din 16 iulie 2014, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate.  

 

Obiectivul nr.12. Revizuirea cadrului bilateral de cooperare în domeniul justiției 

până la sfârşitul anului 2013. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Cadrul normativ modificat/perfecţionat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. La 16 iulie 2014, a fost adoptată Hotărârea 

de Guvern nr. 560 privind completarea anexei Hotărârii de Guvern nr. 698 din 03 iunie 

2002 despre iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului interministerial de 

colaborare în domeniul justiţiei, care are drept scop extinderea listei statelor în acest sens.  

 

Totodată, în vederea colaborării interministeriale, Ministerul Justiţiei a elaborat şi iniţiat 

negocieri cu autoritățile din Georgia, Republica Portugheză şi Croaţia, în temeiul 

Hotărârii de Guvern nr.698 din 06 septembrie 2013. Cu Republica Polonă negocierile au 

fost iniţiate prin Hotărârea de Guvern nr. 459 din 16 iunie 2014, cu Republica Elenă - 

prin Hotărârea de Guvern nr. 636 din 25 iulie 2014. Astfel, textele proiectelor 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon5/2014/_Moldova__1._Study_on_methods_of_modernizing_and_sigle_register_-_revised_BP17052014.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon5/2014/_Moldova__1._Study_on_methods_of_modernizing_and_sigle_register_-_revised_BP17052014.pdf
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Acordurilor bilaterale susmenționate au fost remise spre examinare părților omoloage 

pentru examinare.  
 

Obiectivul nr.13. Îmbunătățirea procedurii de avizare a proiectelor de tratate 

internaționale la care Republica Moldova urmează să devină parte până la sfârşitul 

anului 2013. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Cadrul normativ de reglementare a mecanismului naţional de încheiere a tratatelor internaţionale 

expertizat. 
 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. În vederea analizei cadrului legal ce 

reglementează mecanismul de încheiere a tratatelor internaționale, a fost elaborată și 

remisă MAEIE poziția MJ asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 595 

din 24 septemebrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.  
 

Obiectivul nr.14. Implementarea continuă şi eficientă a tratatelor internaționale 

privind asistența juridică internațională.  
Indicatorii de performanţă: 

1) Numărul de cereri de asistenţă juridică internaţională în materie civilă executate; 

2) Numărul de cereri de asistenţă juridică internaţională în materie penală executate; 

3) Numărul de cereri de transfer ale persoanelor executate; 

4) Numărul de cereri de extrădare ale persoanelor executate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. Asigurarea executării 

prevederilor tratatelor, precum și identificarea problemelor, pe care le implică aplicarea 

tratatelor, reprezintă una din obligațiunile care reflectă repercusiuni asupra drepturilor 

omului. Mai jos, sub formă de Diagrame au fost redate numărul de cereri de asistenţă 

juridică în materie civilă executate; numărul de cereri de transfer ale persoanelor 

executate; numărul de cereri de extrădare ale persoanelor executate.  
 

Vezi Diagrama nr.4. Numărul de cereri de asistență juridică în materie civilă executate: 
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Vezi Diagrama nr.5. Numărul de cereri de asistență juridică în materie penală executate: 

 

3859

4407

3726

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

 

 

Vezi Diagrama nr.6. Numărul de cereri de transfer ale persoanelor executate:  
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Vezi Diagrama nr.7. Numărul de cereri de extrădare ale persoanelor executate: 
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Obiectivul nr.15. Coordonarea procesului privind executarea hotărârilor CEDO 

pronunțate împotriva Republicii Moldova în perioada anilor 2013-2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Numărul hotărârilor CEDO executate. 
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Vezi Diagrama nr.8. Numărul hotărârilor și deciziilor CEDO executate în perioada anilor 

2013 – 2014: 

 

13
9

19
27

0 5 10 15 20 25 30

Anul 2013

Anul 2014

Decizii 

Hotărâri 

Decizii 

Hotărâri 

 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. În toate aceste hotărâri, au fost 

notificate autoritățile de resort (Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare, instanțele judecătorești), precum și a fost 

solicitată prezentarea informației relevante despre executarea hotărârilor în cauză.   

 

Obiectivul nr.16.  Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea 

profesiilor conexe sistemului justiţiei până la sfârşitul anului 2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu efectuat şi recomandări formulate; 

2) Proiecte de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor deontologice 

existente elaborate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. Prin Legea nr. 5 din 15 ianuarie 

2012 au fost operate unele modificări în vederea consolidării instituţionale a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, acesta fiind transferat din subordinea Uniunii 

Naţionale a  Executorilor Judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

 

La 29 aprilie 2013, a fost remis spre coordonare instituţiilor interesate proiectul de 

modificare şi completare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale 

ale Colegiului disciplinar, Comisiei de licenţiere a executorilor judecătoreşti, precum şi 

responsabilizarea acestora şi consolidarea rolului UNEJ, iar la data de 22 noiembrie 

curent, proiectul a fost remis Guvernului spre examinare. 

 

În scopul efectuării Studiului privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei, Ministerul 

Justiției a identificat surse bugetare necesare contractării consultanților, a elaborat caietul 

de sarcini, fișa informațională și invitația de participare, care s-au publicat pe site – ul 

ministerului. Conform recomandărilor Studiului, vor fi elaborate proiecte de acte 
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normative noi sau de modificare a actelor normative existente privind sistemul de 

asigurare de răspundere civilă profesională. 

 

Obiectivul nr.17. Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem privat de 

executare a hotărârilor judecătoreşti până la sfârşitul anului 2012. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Numărul petiţiilor parvenite şi executate privind activitateea executorilor judecătoreşti. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. Mai jos, au fost reflectate sub 

formă de Diagramă numărul documentelor examinate cu privire la activitatea 

executorilor judecătoreşti. 

 

Vezi Diagrama nr.9. Numărul documentelor (petiţii/scrisori) examinate cu privire la 

activitatea executorilor judecătoreşti în perioada anilor 2013-2014: 
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Obiectivul nr.18. 50% dintre angajaţii MJ participă  la cursurile de instruire până 

în anul 2014. 

Indicatorul de performanţă: 

1) % angajaţi participă la cursurile de instruire din numărul total de angajaţi. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Anual se elaborează Planul de dezvoltare 

profesională a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției. Planul de dezvoltare 

profesională a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției pentru anul 2013 a 

fost aprobat prin Ordinul nr. 99 – p din 25 martie 2013.  

 

Planul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici din cadul Ministerului Justiţiei 

pentru anul 2014 este aprobat prin Ordinul nr.65-p din 15 martie 2014. 
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Vezi Diagrama nr.10. Cadrul general: instruire și formare profesională (2012-2014): 
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Vezi Diagrama nr.11. Zile de instruire raportate per angajat (septembrie 2013 – 

septembrie 2014): 
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Obiectivul nr.19. 90% dintre angajaţii MJ sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă 

până în anul 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Ponderea angajaţilor mulţumiţi de condiţiile de muncă din numărul total de angajaţi. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. În vederea evaluării condițiilor de muncă, 

optimizării climatului psihosocial organizaţional, îmbunătăţirii relaţiilor interpersonale şi 

eficientizarea procesului de comunicare atât pe orizontală cât şi pe verticală, la 27 martie 

2014, a fost realizat un Chestionar confidenţial în cadrul Ministerului Justiției.  

 

Compartimentul V al Chestionarului.„Condiţiile de muncă”, demonstrează că majoritatea 

funcţionarilor sunt satisfăcuţi de condiţiile de muncă şi de ambianţa în care îşi desfăşoară 

activitatea, aceasta contribuind la creşterea productivităţii muncii lor. Subsidiar, am 

constatat că, 33 % sunt parţial de acord cu afirmaţia că „Dotările tehnice satisfac 

necesităţile funcţionale” şi că „Rechizitele de birou sunt calitative şi satisfac necesităţile 

de lucru”.  



Page 33 

 

 

Vezi Diagrama nr.12. Ambianța, mediul de lucru și condițiile de muncă contribuie la 

creșterea productivității muncii funcționarilor: 
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Vezi Diagrama nr.13. Dotările tehnice satisfac necesitățile funcționale: 
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Vezi Diagrama nr.14. Rechizitele de birou sunt calitative și satisfac necesitățile de lucru: 
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Obiectivul nr.20. Asigurarea prestării continuă şi eficientă a serviciilor publice de 

calitate populației în domeniul aplicării apostilei. 
1) Modificarea cadrului normativ relevant; 

2) Numărul de solicitări perivind aplicarea apostilei. 
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Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat.  A fost modificată Hotărârea de Guvern nr.241 

din 06 martie 2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi 

serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale 

acestuia şi instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind 

modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale şi Hotărârea de Guvern nr. 163 din 15 

februarie 2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea  

Regulamentului privind aplicarea apostilei prin  aprobarea Hotărârii de Guvern nr.65 din 

02 februarie 2012 cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului, 

precum şi prin aprobarea Hotărârii de Guvern nr.739 din 18 septembrie 2013 cu privire la 

modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului. 

 

În scopul facilitării procesului de pregătire, depunere şi ridicare a actelor supuse apostilării 

de către cetăţeni a fost elaborat Ghidul ,,Servicii publice în domeniul aplicării apostilei”.  

 

O realizare semnificativă, constituie lansarea în anul 2013 a Serviciului e-apostila. Noul 

Serviciu reduce termenele de eliberare a actelor, dar şi preţurile, asigurând transparenţa 

procesului. 

 

Vezi Diagrama nr.15. Numărul de solicitări privind aplicarea apostilei executate în 

perioada anilor  2012-2014: 
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Obiectivul nr.21. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea 

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în periada anilor 2012-2013. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu elaborat şi recomandări formulate referitoare la dezvoltarea instituţiilor de mediere şi 

arbitraj; 

2) Proiectul de modificare a cadrului normativ referitor la instituţiile de mediere şi arbitraj, elaborat 

şi adoptat; 

3) Numărul proceselor soluţionate prin mediere.  

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. În partea ce ţine de mediere, cu suportul 

UNDP a fost realizat Raportul de monitorizare a implementării Legii cu privire la 

mediere, accesibil la link-ul:  



Page 35 

 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFj

AB&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.md%2Fpublic%2Ffiles%2FMINISTERUL

_JUST_MEDIEREA_134.doc&ei=bMFYU_DrJubF7Abc-

IG4Ag&usg=AFQjCNFB5PCQO4x4kqkRJeX6kqClDKYuRw  

Totodată, menţionăm că, Ministerul Justiţiei cu suportul PNUD a realizat Studiul privind 

funcţionarea arbitrajului în Republica Moldova, accesibil la link-ul:  

http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studiu_2_arbitraj12_02.pdf 

 

Au fost elaborat proiectul de modificare a cadrului normativ privind funcționarea 

instituţiei medierii în domenii specifice, fiind aprobat în şedinţa Guvernului din 16 iulie 

2014. 

 

În anul 2013, a fost lansat un Proiect pilot cu privire la promovarea aplicării medierii în 

litigiile comerciale (,,Medierea în litigiile comerciale în instanțele de judecată în 

Republica Moldova”) în parteneriatul dintre Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere, 

ACI Partners, BERD, CEDR, Londra, implementat în 2 instanțe judecătorești 

(Judecătoria Bălți și Judecătoria Botanica, Chișinău). Proiectul a avut la prima etapă 

drept scop instituirea a 25 de persoane în materie de mediere comercială, iar la etapa a 

doua implicarea acestora în aplicarea medierii în cauzele comerciale în 2 instanțe pilot 

selectate de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul are 6 luni și continuă și în anul 

2014. Astfel, mediatorii participă la diseminarea informației despre funcționarea medierii 

– prin discuții cu părțile, judecătorii, avocații.  
 

Diagrama nr.16. Numărul proceselor soluţionate prin mediere în perioada anilor 2010-

2013
2
: 
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Obiectivul nr.22. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă 

şi funcţională a sistemului informaţional judecătoresc, în vederea excluderii 

                                                           
2
 Date oferite Departamentului de Administrare Judecătorească de Institutul de Reforme Penale. 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.md%2Fpublic%2Ffiles%2FMINISTERUL_JUST_MEDIEREA_134.doc&ei=bMFYU_DrJubF7Abc-IG4Ag&usg=AFQjCNFB5PCQO4x4kqkRJeX6kqClDKYuRw
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.md%2Fpublic%2Ffiles%2FMINISTERUL_JUST_MEDIEREA_134.doc&ei=bMFYU_DrJubF7Abc-IG4Ag&usg=AFQjCNFB5PCQO4x4kqkRJeX6kqClDKYuRw
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.md%2Fpublic%2Ffiles%2FMINISTERUL_JUST_MEDIEREA_134.doc&ei=bMFYU_DrJubF7Abc-IG4Ag&usg=AFQjCNFB5PCQO4x4kqkRJeX6kqClDKYuRw
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.md%2Fpublic%2Ffiles%2FMINISTERUL_JUST_MEDIEREA_134.doc&ei=bMFYU_DrJubF7Abc-IG4Ag&usg=AFQjCNFB5PCQO4x4kqkRJeX6kqClDKYuRw
http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studiu_2_arbitraj12_02.pdf
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factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor în anii 2013-

2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Efectuarea monitorizării privind funcţionalitatea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor 

(PIGD);  

2) Proiect de modificare a Legii nr.514 din 06 iulie 1995 cu privire la organizarea judecătorească 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului; 

3) Sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor perfecţionat şi implementat; 

4) Echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată instalat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Specificăm că, cu susținerea Programului de 

Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept se elaborează o evaluare a instanțelor 

judecătorești, inclusiv în aspectul aplicării tehnologiilor informaționale – Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor, Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată Femida și a paginilor web, în scopul facilitării intervenției de optimizare și 

modernizare a acestora.  

 

USAID ROLISP a elaborat un Raport privind evaluarea instanțelor judecătorești, inclusiv 

în aspectul aplicării tehnologiilor informaționale – Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor. Raportul a fost prezentat în octombrie 2012.  

 

A fost elaborat proiectul de modificare şi completare a Legii nr.514 din 06 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească. Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului la 

data de 07 februarie 2012, fiind adoptat de Parlament la data de 05 iulie 2012. 

 

În toate instanțele judecătorești este implementată versiunea IV a PIGD, care  include 

perfecţionarea sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor, integrarea PIGD cu 

programul SRS „Femida”,Sistemul de constituire a completelor de judecată și de 

desemnare a președinților acestora este creat și se implementează. Versiunea dată a 

programului include și protecția datelor cu caracter personal. 

 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 712/34 din 06.11.2012, a fost 

creat grupul de lucru pentru examinarea situaţiei ce ţine de utilizarea sistemelor de 

înregistrare audio a şedinţelor de judecată. Acesta urma să evalueze circumstanţele şi să 

determine capacitatea achiziţionării echipamentului  pentru înregistrarea audio a 

şedinţelor de judecată, cu susţinerea ROLISP. În septembrie 2013, la întrunirea cu 

judecătorii a fost fixată luna ianuarie 2013, pentru dotarea tuturor judecătoriilor cu 

echipamentul necesar.  În prezent (anul 2014), toate ședințele în toate judecătoriile sunt 

înregistrate audio. 

 

Obiectivul nr.23. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă 

juridică garantată de stat (cauze penale şi nepenale) până la sfârşitul anului 2014. 
Indicatori de performanţă: 

http://csm.md/files/Hotaririle/2012/34/712-34.pdf
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1) Numărul de birouri create şi dotate;  

2)   Numărul majorat de avocaţi publici;  

3) Studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat efectuat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat parţial. Potrivit Hotărârii CNAJGS nr. 1 din 

15 ianuarie 2013, a fost actualizată lista avocaţilor publici, aceasta fiind suplinită cu încă 

5 unităţi. Actual, există 12 avocaţi publici care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

în raza de activitate a Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Birouri nu au fost create, pe 

motiv că, nu sunt alocate resursele financiare necesare, fiind alocate doar pentru 

remunerarea avocaţilor publici. 

 

A fost efectuat Studiul privind noile metode de acordare a asistenței juridice calificate 

garantate de stat. Studiul urmărește să identifice potențiale noi metode de acordare a 

asistenței juridice calificate garantate de stat, să formuleze recomandări specifice întru 

implementarea noilor metode de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat. 

Studiul poate fi vizualizat la link – ul:  

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/studiu_cu_privire_

la_noi_metode_de_acordare_a.pdf   

  

Urmare a adoptării Legii nr.112 din 18 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative, a fost creat Aparatul administrativ al CNAJGS, fiind introduse în textul 

Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat reglementări privind activitatea 

directorului executiv și a Aparatului administrativ al Consiliului.   

 

Obiectivul nr.24. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al 

Justiţiei pînă la sfârşitul anului 2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat; 

2) Monitorizare efectuată;  

3) Raport de monitorizare întocmit şi difuzat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat parţial. Proiectul de lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea reformării Institutului 

Naţional al Justiţiei. În şedinţa Guvernului din 16 iulie 2014, proiectul a fost aprobat. 

Implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea activităţii Institutului Naţional al 

Justiţiei, a organelor sale de conducere, precum şi a unor organe facultative (Comisia 

pentru examenele de absolvire, Comisia pentru examenele de admitere etc.), la sporirea 

eficienţei Institutului prin crearea mecanismului de evaluare a calităţii cursurilor de 

instruire predate în cadrul acestuia, sporirea transparenţei activităţii INJ şi a procesului de 

luare a deciziilor de către organele de conducere a acestuia. 

 

Monitorizarea implementării reformei Institutului Național al Justiției urmează a fi 

realizată după adoptarea de către Parlament și implementarea proiectului de modificare a 

unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152 din 08 iunie 2006 privind Institutul Naţional 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
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al Justiţiei, a Legii nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii 

nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură. 
 

Obiectivul nr.25. Elaborarea politicilor necesare pentru obținerea acreditării 

Laboratorului de expertize chimice conform standardului ISO până la sfârşitul 

anului 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Numărul politicilor elaborate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Sunt elaborate politici şi proceduri necesare 

pentru monitorizarea continuă a calităţii operaţiilor şi credibilităţii rezultatelor, în 

conformitate cu cadrul legislativ în vigoare şi cerinţele standardului internaţional 

ISO/CEI 17025:2005. La moment, sunt elaborate 5 politici administrative referitoare la 

activitatea laboratorului chimic. Adiţional, se duc registrele de calibrare şi de mentenanţă 

a echipamentului utilizat în procesul cercetărilor efectuate. Totodată, au  fost 

achiziţionate mai multe unităţi de echipament, atât pentru laboratorul chimic cât şi pentru 

alte laboratoare din cadrul CNEJ.  
 

Obiectivul nr.26. Sporirea capacităţilor şi reconsiderarea locului şi a rolului 

centrelor de expertiză judiciară şi al experţilor judiciari până la sfârşitul anului 

2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu elaborat şi recomandări formulate; 

2) Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat;  

3) Numărul experţilor judiciari instruiţi; 

4) Numărul experţilor judiciari atestaţi ca urmare a instruirilor. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat parţial. A fost efectuat Studiul privind 

reformarea sistemului de expertiză judiciară din RM. Studiul a fost prezentat în cadrul 

şedinţei grupului de lucru pentru Pilonul II al SRSJ 2011-2016. În baza recomandărilor 

Studiului, a fost elaborat proiectul de act normativ necesar reformării cerinţelor faţă de 

expertiza judiciară şi remis Guvernului spre examinare la data de 16 iulie 2014. Ulterior 

adoptării Legii cu privire la expertiza judiciară, va fi aprobat proiectul noului Regulament 

privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare.  
 

Totodată, în domeniul expertizei judiciare, în anul 2013, ca urmare a pregătirii iniţiale de 

sine stătătoare au fost atestaţi şi calificaţi 11 experţi judiciari - în legătură cu faptul 

expirării termenului de 5 ani de la ultima atestare. În anul 2014, a fost semnat un contract 

privind organizarea unui curs de instruire cu durata de 32 ore academice, ca urmare fiind 

instruiţi 7 experţi. 
 

Obiectivul nr.27. Elaborarea unor mecanisme integrate, clare şi precise privind 

stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate până la sfârşitul anului 2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu efectuat şi recomandări formulate; 



Page 39 

 

2) Proiect de hotărâre de Guvern elaborat şi remis spre examinare Guvernului. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este nerealizat, din motiv că, este condiţionat de fectuarea 

Studiului privind mecanismul de stabilire a tarifelor. Pentru efectuarea Studiului, 

Ministerul Justiţiei a identificat surse bugetare necesare contractării consultanţilor, a 

elaborat caietul de sarcini, fişa informaţională şi invitaţia de participare, care au fost 

publicate pe site-ul MJ - 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-

00443_din_24.07.13_-

_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf 

 

Elaborarea proiectului de act normativ privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile de efectuare a expertizelor urmează a fi elaborat după definitivarea Studiului. 
 

Obiectivul nr.28. Sporirea accesului publicului la actele normative (baza de date) în 

perioada anilor 2013-2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu elaborat şi recomandări formulate; 

2) Baza de date actualizată cu motor de căutare funcţional; 

3) Bază de date creată şi funcţională. 

 

În luna august 2014, MJ a iniţiat procesul de versionare a actelor normative şi de 

populare a platformei modificate cu actele versionate. Versionarea va da posibilitatea 

căutarii textului actului. 

 

La data de 20 august 2014, MJ a achiziţionat softul bazei de date on-line, instalarea 

căruia s-a finalizat în octombrie 2014. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat parţial. Ministerul Justiției a realizat 

Conceptul de optimizare a bazei de date a actelor normative.  

- Informaţia succintă privind automatizarea procesului legislativ este expusă în 

anexa prezentului Raport. 

 

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. Totodată, se lucrează și asupra înlăturării 

erorilor și deficiențelor cu Centrul de Informații Juridice.  

 

La finele anului 2013, MJ a modificat platforma de acces a bazei de date on-line, 

introducând un motor de cautare mai sofisticat şi o interfaţă pentru utilizatori care este 

mai “user friendly”.  

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
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Obiectivul nr.29. Sporirea capacităților oficiilor stare civilă teritorială de acordare a 

80% din totalul serviciilor de stare civilă prestate persoanelor până în anul 2014. 
Indicatorul de performanţă: 

1) % servicii acordate cetăţenilor în teritoriu din numărul total de servicii. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Remercăm că, începând cu anul 2012 până 

la etapa actuală, procesul de prestare a serviciilor electronice pe acest segment a fost 

dezvoltat semnificativ. La data de 05 septembrie 2013, în cadrul procesului de prestare a 

serviciului electronic e-Stare Civilă, a fost extins spectrul documentelor de stare civilă, 

eliberate ca urmare a prestării de către SSC a serviciilor electronice prin intermediul 

terminalelor de plată QIWI, cu referire la posibilitatea de solicitare şi plată a extraselor 

multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces. 

 

La data de 16 decembrie 2013, a avut loc lansarea a 3 servicii electronice de stare civilă, 

pe baza cărora pot fi solicitate on-line (prin intermediul portalului guvernamental 

www.servicii.gov.md) 8 documente de stare civilă – duplicatele certificatelor de naştere, 

căsătorie, divorţ, deces, cât şi extrasele de pe actele de stare civilă de naştere, căsătorie, 

divorţ, deces. Lansarea acestor servicii a avut loc în contextul agendei e – Transformare. 

 

Totodată, remarcăm că, pentru anul 2014, SSC al Ministerului Justiţiei conform 

Planurilor de acţiuni aprobate şi-a propus dezvoltarea şi extinderea  serviciilor e-Stare 

Civilă. 

 

Obiectivul nr.30. Asigurarea prestării gratuite beneficiarilor serviciilor de stare 

civilă în mărime de 40% din numărul total de servicii pentru anul 2013. 
Indicatorul de performanţă: 

1) % beneficiari servicii gratuite din numărul total de servicii prestate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Au fost elaborate şi aprobate următoarele 

acte normative: Hotărârea de Guvern nr.1005 din 26 decembrie 2011 cu privire la 

modificarea Hotărârii de Guvern  nr. 738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea 

Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile 

stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de 

utilizare a mijloacelor speciale; Hotărârea de Guvern nr. 497 din 06 iulie 2012 privind 

acordarea unor scutirii la plata serviciilor de stare civilă. 

 

Numărul serviciilor acordate cetăţenilor de către sistemul organelor de stare civilă 

constituie: pentru aparatul central al SSC – 185.268 (servicii, cantitatea) iar la Oficiile 

Stării Civile - 544.035 (servicii, cantitatea).  

 

Cota serviciilor acordate cetăţenilor în teritoriu din totalul serviciilor este de 75% faţă de 

80% (indicator aprobat). Nivelul realizării indicatorului este îndeplinit conform celui 

aprobat, devierea constituind  doar 5%.  

http://www.servicii.gov.md/
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În perioada raportată, numărul beneficiarilor de servicii gratuite şi contra plată prestate de 

către sistemul organelor de stare civilă constituie: pentru servicii contra plată – 393.892 

(servicii, cantitatea), iar servicii prestate gratuit – 335.411 (servicii, cantitatea). Cota 

beneficiarilor de servicii gratuite din totalul servicii acordate de către sistemul organelor 

de stare civilă constituie 46%. Nivelul realizării indicatorului este îndeplinit conform 

celui aprobat, devierea constituind  doar 6 %. Numărul cetăţenilor care solicită şi 

beneficiază de servicii gratuite are o tendinţă de creştere pe parcursul ultimului an.  

 

Vezi Diagrama nr.17. Structura serviciilor prestate la nivel central şi teritorial: 

Structura serviciilor prestate: 

la nivel central (1) 

şi teritorial (2)  

 

75%

25%

1

2

 
 

 

 

Vezi Diagrama nr.18. Structura serviciilor prestate (serviciile acordate contra plată şi 

servicii acordate gratuit): 

Structura serviciilor prestate: 

servicii acordate contra plată (1) 

servicii acordate gratuit (2) 

 

46%

54%

1

2
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Obiectivul nr.31. Digitalizarea fondului de arhivă al  Serviciului de Stare Civilă (80% 

din totalul de 4 mln de acte de stare civilă din perioada veche digitizate). 

Indicatorul de performanţă: 
1) Numărul de acte digitizate din numărul total de acte. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. Demararea implementării 

proiectului ,,Digitizarea fondului de arhivă a actelor de stare civilă,, a avut loc la data de 12 

iulie 2013 în conformitate cu Contractul nr. 10/ICB/2.2 din 05 februarie 2013 cu privire la 

digitizarea actelor de stare civilă cu introducerea metadatelor și elaborarea sistemului 

informațional SAIS (contract între S.A. Andmevara, Estonia și Centrul de Guvernare 

Electronică de pe lângă Cancelaria de Stat a Republicii Moldova).  

 

În anul 2013, au fost digitizate 40% (1000000 mln de acte) din totalul de 4 mln de acte de 

stare civilă ce urmează a fi digitizate în cadrul acestui proiect, pe parcursul perioadei de 24 

luni și al cărui beneficiar este Serviciul Stare Civilă. 

 

Obiectivul nr.32. Dezvoltarea continuă a instituţiei probaţiunii. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Sedii teritoriale procurate şi dotate pentru birourile de probaţiune Bălţi şi Şoldăneşti. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. În anul 2014, Biroul de 

probatiune Șoldănești a fost transferat, fiind efectuate lucrări de reparație în noul sediu; 

Biroul de probatiune Bălți este în proces de negociere privind procurarea unui nou spațiu 

pentru desfășurarea activității. Acest obiectiv va avea drept finalitate asigurarea 

condiţiilor de muncă a consilierilor de probaţiune în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

 

Obiectivul nr.33. Asigurarea funcţionării eficientă şi continuă a sistemului de 

probaţiune. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Programe probaţionale de reintegrare socială elaborate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. În urma analizei calitative a 

informaţiei privind nevoile şi necesităţile cu care se confruntă minorii subiecţi ai 

probaţiunii au fost înaintate propuneri privind elaborarea unui Program de prevenire şi 

reducere a comportamentului delincvent pentru a reduce nivelu ldelicvenţei în rândul 

minorilor prin activităţi de conţinut educaţionalşi moral; elaborarea unui Program 

vocaţional pentru minori urmărindu-se dezvoltarea personalităţii şi a vocaţiei pentru 

fiecare persoană din grupul ţintă, combaterea şomajului,formarea şi dezvoltarea 

capacităţilor profesionale;  elaborarea Programelor de corecţie a comportamentului şi 

anume de reducere a comportamentului violent la minori.  

 

Obiectivul nr.34. Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei sociale în perioada anilor 2013-2014. 
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Indicatorul de performanţă: 

1) Sistem de probaţiune asigurat cu personal cu studii în domeniul psihosocial până în anul 2014. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. În urma desfășurării 

concursurilor privind ocuparea funcțiilor publice vacante, în perioada anilor 2013 – 2014, 

au fost angajate 7 persoane cu studii în domeniul psihologiei şi pedagogiei. Începând cu 

anul 2015, sistemul de probațiune va fi asigurat cu 15 funcții de psiholog și 27 funcții în 

anul 2016.  

 

Obiectivul nr.35. Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a 

persoanelor supuse probaţiunii în perioada anilor 2013-2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Studiu efectuat şi recomandări formulate; 

2) Proiect-pilot implementat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv este în proces de realizare. În anul 2013, a fost elaborat 

Conceptul privind sistemul de evidență electronică a beneficierilor serviciului de 

probațiune. În anul 2014, se preconizează crearea sistemului de evidență electronică.  

 

Totodată, în semestrul I 2014, a fost elaborat Studiul privind oportunitatea monitorizării 

electronice la nivel național a subiecților probațiunii (pct.6.5.3(9) PA SRSJ 2011 - 2016).  

 

Astfel, în rezultatul Studiului efectuat s-a constatat necesitatea elaborării și implementării 

unui Proiect-pilot în scopul monitorizării electronice a subiecților probațiunii- 

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20fi

nal%20-%20EC%20fin%207_8.pdf 

 

Obiectivul nr.36. Efiecientizarea continuă a activităţii procesului de pregătire către 

eliberare şi reintegrarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie. 
Indicatori de performanţă: 

1) Acord încheiat cu DIP; 

2) Numărul de contracte încheiate; 

3) Activitatea de probaţiune mediatizată. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Acordul de colaborare a fost semnat la data 

de 02 decembrie 2013 de către Oficiul Central de Probațiune și Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare. 

 

În scopul facilitării eliberării persoanelor eliberate din detenţie, în anul 2013, au fost 

încheiate 6 contracte de asistență și consiliere a persoanelor eliberate din locurile de 

detenție. Contractele au fost încheiate între persoanele eliberate din penitenciare și 

consilierii de probațiune ai BP Buiucani – 3, Taraclia – 1, Ștefan Vodă – 1, Strășeni – 1. 

În anul 2014, au fost încheiate 2 contracte de asistenţă de către BP Rîşcani, mun-

Chişinău. 

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
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Totodată, în perioada anilor 2013 - 2014, au fost elaborate 30 de broșuri cu tematici 

privind activitatea de probațiune, destinate atât pentru comunitate, cât și pentru consilierii 

de probațiune. 

 

De asemenea, a fost elaborată Strategia de comunicare cu publicul și partenerii 

serviciului de probațiune (http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160), precum și 

desfășurarea permanentă a activităților prin implicarea instituțiilor mass-media  în 

promovarea bunelor practici în activitatea de probaţiune şi a rolului comunităţii şi 

serviciilor comunitare în realizarea acestor practici.  

 

Obiectivul nr.37.Optimizarea activităţii sistemului penitenciar până la sfârşitul 

anului 2014. 
Indicatori de performanţă: 

1) Cadrul normativ relevant modificat; 

2) Acorduri de colaborare încheiate. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat. Prin Hotărârea de Guvern nr.327 din 13 mai 

2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele 

hotărâri ale Guvernului, au fost operate modificări în Hotărârea de Guvern nr.1310 din 24 

octombrie 2008 cu privire la Departamentul Instituţiilor Penitenciare, şi suplinit 

efectivul-limită al sistemului penitenciar cu 75 de unităţi, acesta constituind 2920 unităţi.  

 

Totodată, ca urmare a evaluării nivelului de realizare a obiectivului, s-a constatat că, pe 

parcursul anului 2014, au fost semnate trei acorduri de cooperare cu Fundația Regina 

Pacis, LED Liechtenstein, PNUD Moldova; alte două acorduri cu Centrul chinologic din 

Sibiu, România și Centrul de Reeducare a Minorilor Tîrgul Ocna, România, urmează a fi 

semnate în viitorul apropiat. 

 

Obiectivul nr.38. Proiectarea și reconstrucția unui penitenciar cu capacitatea de 1600 

de persoane în anul 2013. 
Indicatorul de performanţă: 

1) Proiect aprobat. 

 

Menţionăm că, acest obiectiv a fost realizat.  Prin Legea nr.295 din 12 decembrie 2013, 

Parlamentul a ratificat Acordul-cadru de împrumut între Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău. Prin Hotărârea de Guvern nr.173 din 12 martie 2014 a fost 

aprobat Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de 

construcţie a penitenciarului din Chişinău.  

 

 

 

 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
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Întrebarea de evaluare. Au dus obiectivele prevăzute în PDS la soluţionarea 

problemelor specificate. 

 

Obiectivele stabilite în vederea soluționării problemelor au avut drept finalitate 

soluţionarea acestora. S-a identificat că, a rămas nesoluţionată problema: lipsei în RM a 

unei instituţii specializate care ar pregăti experţi judiciari. Procesul de instruire la aspecte 

specializate (pe genuri de expertize) se realizează de către CNEJ la nivel intern, prin 

transmiterea experienței profesionale de la un expert cu o înaltă calificare la experți 

stagiari. În context, remarcăm că, conform SRSJ 2011-2016 este planificată  instruirea 

iniţială şi continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (inclusiv a 

experţilor judiciari) de către Institutul Naţional al Justiţiei. 

 

- Mai jos, în format tabelar, conform sub-programelor Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pe segmentul justiţiei, care se regăsesc în PDS, au fost redate problemele 

şi activităţile întreprinse de MJ pentru soluţionarea acestora. 
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PROBLEMELE NIVELUL DE SOLUŢIONARE/ 

DESCRIERE SUCCINTĂ 
Sub-programul I. Elaborarea politicii și management în domeniul justiției: 
Necesitatea corelării legislaţiei naţionale cu prevederile normative din cadrul 

Consiliului Europei şi Uniunii Europene. 
- CAL monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei pe plan 

naţional. În prezentul Raport, a fost reflectată Diagrama privind gradul 

de armonizare a proiectelor de acte normative expertizate de către  CAL 

în trimestrul II, 2013, precum şi numărul proiectelor de acte normative 

expertizate de CAL în trimestrul I, 2014. 

Există deficienţe importante în eforturile naţionale de coordonare a reformei 

sectoriale extinse.  
- Ministerul Justiției a  remis solicitări către autorităţile desemnate 

responsabile de implementarea  SRSJ 2011-2016 pentru desemnarea 

persoanei responsabile de monitorizare în cadrul instituţiei, a acţiunilor 

relevante domeniului de activitate şi ca membri permanenţi în cadrul  

grupurilor de lucru pe Piloane.  

Capacităţile partenerilor din sector de a aduce contribuţii coordonate şi analitic 

fundamentate la implementarea coerentă a Strategiei comune de reformare a 

sectorului justiţiei rămân modeste. 

- Au fost organizate cursuri de instruire  privind bugetarea bazată pe 

performanţe cu toţi actorii din sectorul justiţiei începând cu data de 17 

iunie până la data de 28 iunie 2013. 

Necesitatea calificării continue a personalului. - Anual, se elaborează Planuri de instruire și dezvoltare profesională care 

contribuie la ridicarea nivelului profesional al funcționarilor publici din 

cadrul MJ.  

Fluxul sporit de personal. - În cadrul MJ a avut loc achiziționarea tehnicii de calcul, achiziționarea 

sistemului centralizat multifuncțional, reparația capitală a clădirii 

Ministerului Justiției (activităţi prevăzute în SRSJ 2011-2016). În 

scopul evaluării gradului de mulţumire a funcţionarilor publici a fost 

realizat un Chestionar confidenţial în cadrul MJ. Rezultatele 

Chestionarului sunt reflectate la Obiectivul nr._19_. 

- La nivel centralizat, a fost instituit mecanismul de evaluare a 

performanţelor colective (Hotărârea de Guvern nr.94 nr.94 din 01 

februarie 2013). Astfel, se acordă sporul pentru performanţă în 

realizarea activităţilor puse în sarcina subdiviziunilor/autorităţilor 

administrative ale MJ, ceea ce constituie un stimul în vederea sporirii 

eficienţei subdiviziunilor şi a funcţionarilor publici. 

Numărul mare de litigii aflate pe rol în instanţele de judecată. 
Termenele mari de soluţionare a litigiilor în instanţă. 

- Termenele rezonabile de examinare a cauzelor sunt prevăzute atât în 

CPP (art.20) cât şi în CPC (art.192), acesta prevăd expres procedura de 

accelerare a examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti şi acest 

fenomen ţine nemijlocit de părţile implicate în proces şi instanţe. 
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Solicitarea redusă a medierii de către cetăţeni ca instrument de soluţionare a 

litigiilor. 
Incapacitatea Consiliului de mediere în coordonarea şi organizarea activităţii 

mediatorilor. 

- Cu suportul Proiectului pilot cu privire la promovarea aplicării medierii, 

mediatorii participă la diseminarea informației despre funcționarea 

medierii – prin discuții cu părțile, judecătorii, avocații. Vezi obiectivul 

nr._21_. 

- Noul proiect de Lege cu privire la mediere prevede că,  Consiliul de 

mediere devine un organ de importanţă publică cu personalitate juridică, 

care are scopul de a promova mediere ca metodă alternativă de 

soluţionare a conflictelor dar şi de a asigura organizarea şi administrarea 

profesiei de mediator.  

Sub-programul. Administrarea judecătorească: 
Necesitatea consolidării capacităţilor de management ale sistemului judecătoresc. - Una din intervențiile specificate de PDS cu privire la consolidarea 

capacităților de management ale sistemului judecătoresc este 

îmbunătățirea evidenței statistice în instanțele judecătorești prin dotarea 

tuturor instanțelor judecătorești cu modulul statistic nou al PIGD. 

Obiectiv realizat. 

- Creșterea încrederii cetățenilor în performanța judecătorilor și a 

sistemului judecătoresc, în ansamblu, este condiționată de sporirea 

transparenței și eficienței sistemului judecătoresc. În vederea edificării 

unui sistem judecătoresc transparent, PDS pe perioada implementării 

sale, a prevăzut obiective care s-au soldat cu aplicarea mai largă și mai 

eficientă a tehnologiilor informaționale atât în procesul de înfăptuire a 

justiției, cât și pentru administrarea eficientă a sistemului judecătoresc și 

asigurarea unui management bazat pe performanță. 

Reducerea încrederii cetăţenilor în performanţa judecătorilor. 
Lipsa managementului bazat pe performanţă. 

 

Sub-programul III. Înfăptuirea judecății: 
Publicarea hotărârilor instanţelor de judecată în proporţie de 30% din numărul 

total de hotărâri pronunţate nu asigură transparenţa actului de justiţie. 

- Şedințele instanțelor de judecată din toată țara sunt înregistrate audio, 

așa cum prevede Codul de Procedură Penală și Codul de Procedură 

Civilă. Hotărârile instanțelor de judecată sunt publicate integral pe 

pagina CSJ, www.csj.md.  

Programul de înregistrare audio-video a şedinţelor de judecată se utilizează în 52 

instanţe din 52. 

- În toate instanțele judecătorești (50 instanţe) este implementată 

versiunea IV a PIGD.  

Securitatea redusă a instanţelor judecătoreşti. - Urmează a fi elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind transferul 

poliţiei judecătoreşti din cadrul MAI în subordinea MJ (acţiune 

prevăzută în SRSJ 2011-2016) până la finele anului 2014, iar potrivit 

dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr.514 din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească nu mai târziu de 15 ianuarie a anului 2015. 

Odată cu transferul dat, problema securităţii reduse a instanţelor va fi 

soluţionată. 

Lipsa sălilor amenajate pentru audierea copiilor. - În 22 instanţe au fost amenajate 22 de camere moderne dotate cu 

http://www.csj.md/
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echipamentul necesar pentru audierea copiilor în condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Necesitatea asigurării condiţiilor adecvate de muncă judecătorilor. - În anii 2013-2014, s-au petrecut lucrări de renovare încă în 30 instanţe 

judecătoreşti. 

Sub-programul VI. Apărarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor: 
Creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor de asistenţă juridică garantată de 

stat. 

- Evoluția numărului de beneficiari ai serviciilor de asistență juridică 

garantată de stat reflectată sub formă de Diagramă în prezentul Raport.  

- Totodată, menționăm că, potrivit Hotărârii CNAJGS nr. 1 din 15 

ianuarie 2013, a fost actualizată lista avocaţilor publici. Vezi obiectivul 

nr._23_. 

Volumul mare de dosare parvenite avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat. 

Creşterea continuă a volumului de lucru al oficiilor teritoriale. - În acest sens, au fost formulate recomandări de îmbunătățire a activității 

Oficiilor Teritoriale. Menţionăm că, a fost efectuat Studiul privind 

necesităţile de personal în Oficiile Teritoriale ale Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi ajustarea schemei de 

încadrare a personalului. Studiul reflectă volumul de lucru existent în 

OT raportat la numărul de angajaţi şi constituie suport pentru 

identificarea necesităţilor resurselor umane, precum şi a eficientizării 

procesului de lucru.  
Lipsa sistemului de verificare a capacităţii de plată a solicitanţilor. - În scopul acordării posibilității pentru coordonatorii Oficiilor Teritoriale 

ale CNAJGS de a avea acces la informații de care dispun organele cu 

atribuții fiscale referitor la un contribuabil concret pentru verificarea 

veniturilor, a fost elaborat un proiect de lege de modificare a Legii cu 

privire la asistența juridică garantată de stat și completare a Codului 

Fiscal al RM. Parlamentul a adoptat proiectul Legii privind modificarea 

și completarea Codului Fiscal (Legea nr.491 din 03 decembrie 2013).   

Sub-programul VIII. Expertiza legală: 

Termenii relativi mari de efectuare a expertizelor. - Cu privire la reforma procesului de prestare a serviciilor, introducerea 

standardelor și managementul calității, în cadrul CNEJ se lucrează în 

direcţia implementării procedurilor sistemului de calitate. A fost 

elaborată Instrucţiunea privind modul de organizare a activităţilor de 

efectuare a expertizelor şi de perfectare a rapoartelor de expertiză în 

cadrul CNEJ, care în esenţă stabileşte standardele de calitate faţă de 

rapoartele de expertiză efectuate. 

Insuficienţa specialiştilor calificaţi în domeniul expertizei judiciare. - Au fost încheiate contracte de pregătire a experților judiciari, atât în anul 

2013 cât şi anul 2014, în vederea ridicării nivelului profesional în 

domeniul expertizei judiciare. Menţionăm că, au fost instruiţi 7 experţi 

judiciari contabili în vederea implementării noului sistem de 

contabilitate 1 C, versiunea 8.  
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Lipsa în RM a unei instituţii specializate care ar pregăti experţi judiciari. - Conform SRSJ 2011-2016 este planificată  instruirea iniţială şi continuă 

a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (inclusiv a 

experţilor judiciari) de către Institutul Naţional al Justiţiei. 

- În prezent, procesul de instruire la aspecte specializate (pe genuri de 

expertize) se realizează de către CNEJ la nivel intern, prin transmiterea 

experienței profesionale de la un expert cu o înaltă calificare la experți 

stagiari. Această practică de transmitere a experienței profesionale este 

bună, însă insuficientă, fapt pentru care crearea unei instituții 

specializate în prestarea serviciilor de instruire a experților judiciari ar fi 

oportună.  

Sub-programul IX. Sistem integrat de informare juridică: 

Numărul sporit de solicitări a serviciilor informaţional – juridice de către cetăţeni 

şi mediul de afaceri. 

- CIJ de pe lângă Ministerul Justiției a avut sarcina sporirii accesibilității 

bazei de date a actelor normative prin intermediul creării bazei de date 

on – line de elaborare a actelor normative. Obiectiv care se finalizează 

până la finele anului curent.  

Sub-programul X. Starea Civilă: 
Solicitarea în creştere a serviciilor de stare civilă. - Obiectivele stabilite de OSC au avut drept finalitate soluționarea 

ambelor probleme identificate. Promovarea, dezvoltarea și extinderea 

serviciilor de stare civilă au evoluat ascendent. Vezi obiectivul nr._29_. 

 

Necesitatea modernizării permanente a sistemelor informaţionale automatizate de 

stare civilă, parte componentă a sistemului informaţional automatizat ,,Registrul 

de stat al populaţiei”. 

Sub-programul XII. Asigurarea măsurilor alternative de detenție: 

Creşterea numărului subiecţilor probaţiunii. - Pe parcursul anilor 2009-2013, se atestă o creştere a persoanelor aflate 

în evidenţa Birourilor de probaţiune (în anul 2009 au fost 12 578 

persoane, iar pe parcursul anului 2013 s-au luat în evidență 16 731 

persoane). Această creștere denotă prezența sistemului de probațiune ce 

a contribuit la amplificarea aplicării de către instanțele de judecată a 

măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate, și implicit la scăderea 

numărului de sancțiuni privative de libertate și creșterea numărului de 

sancțiuni comunitare aplicate. 

Bază normativă incompletă. - Prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03 octombrie 2012 cu privire la 

optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor 

administrative din subordine, la data de 01 ianuarie 2013, OCP a fost 

transferat din subordinea DIP în subordinea Ministerului Justiţiei.  

- Pe parcursul anului 2014, a fost elaborat proiectul de modificare şi 

completare a Hotărîrii de Guvern nr. 827 din 10 septembrie 2010 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune şi expediat 

spre coordonare  Ministerului Justiţiei la 28 martie 2014.   

- La 02 iunie 2014, prin Hotărârea de Guvern nr. 395 a fost aprobată 
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Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați 

condiționat sau liberați condiționat, fiind prezentată Președintelui 

Republicii Moldova spre examinare. 

Mecanism incomplet de supraveghere în cazul stabilirii unor obligaţiuni 

suplimentare.  

- În 2014, a fost elaborat Studiul privind oportunitatea monitorizării 

electronice la nivel național a subiecților probațiunii (pct.6.5.3(9) PA 

SRSJ 2011-2016). Astfel, în rezultatul Studiului efectuat, s-a constatat 

necesitatea elaborării și implementării unui Proiect-pilot în scopul 

monitorizării electronice a subiecților probațiunii
3
. 

Sub-programul. Sistemul penitenciar: 
Numărul sporit al spaţiilor de detenţie ce nu corespund standardelor minime de 

detenţie. 

- Unul din proiectele majore ale DIP, regăsite printre obiectivele PDS, 

constituie reconstrucția unui penitenciar cu capacitatea de 1600 de 

persoane. Vezi obiectivul nr._38_. 

Riscul sporit de intimidare şi violenţă în rândul deţinuţilor. - La compartimentul asigurării securităţii personale, conform prevederilor 

art. 206 Cod de Executare al RM, pe întreg sistemul penitenciar, pe 

parcursul anului 2014, s-a constatat o creştere semnificativă, de 

aproximativ 8,4%, a condamnaţilor cărora li s-a asigurat securitatea 

personală. Astfel, numărul acestei categorii s-a majorat de la 354 

deţinuţi înregistraţi la 384 de deţinuţi înregistraţi la data de 30 iunie 

2014.  

Sistem defectuos de recrutare, seclectare şi angajare a colabolatorilor. - Grupul de lucru instituit prin Ordinul DIP nr.45 din 12 februarie 2013, a 

a elaborat proiectul de Lege cu privire la statutul funcţionarului public 

cu statut special al sistemului penitenciar, în vederea revizuirii politicii 

de angajare, a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor 

penitenciare şi demilitarizării sistemului penitenciar.  

- Prin Hotărârea de Guvern nr.327 din 13 mai 2014 cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri 

ale Guvernului, au fost operate modificări la Hotărârea de Guvern 

nr.1310 din 24 octombrie 2008 cu privire la Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare, şi suplinit efectivul-limită al sistemului penitenciar cu 75 

de unităţi, acesta constituind 2920 unităţi. 

                                                           
3 http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf 
 

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Strategia/raport%20oportunitatea%20ME%20final%20-%20EC%20fin%207_8.pdf
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V. FORMULAREA CONSTATĂRILOR ŞI RECOMANDĂRILOR 

 

CONSTATĂRI  

 

După circa 3 ani de implementare a PDS, care a reprezentat o perioadă intensă, cu multe 

activități pentru Ministerul Justiției, căutarea de soluții viabile, decizii și măsuri impuse, 

se resimte o evoluție semnificativă pe interior și exterior. 

 

Raportul de evaluare finală a PDS ne oferă o imagine de ansamblu a ceea ce a fost 

planificat, realizat, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea 

integrală a obiectivelor restante. 

 

Opinăm că, per ansamblu: 

1) Pentru asigurarea obiectivității evaluării PDS, factorii implicați în 

implementarea acestuia trebuie să prezinte o informație reală cu referire la nivelul 

de realizare a acțiunilor; 

 

2) Totodată, planificarea obiectivelor  e necesară să fie raportată atât la 

performanțele organizaționale și interinstituționale ce se doresc a fi atinse cât și la 

ansamblul de probleme identificate și expuse în PDS.  

 

3) În PDS, s-a resimțit decalaj dintre obiectivele formulate și necesitatea de 

intervenție în soluționarea problemelor.  

 

Toate aceste trei puncte indentificate ţin nemijlocit de consolidarea capacităţilor practice 

ale funcţionarilor în procesul de raportare, planificare şi monitorizare. 

 

În context, specificăm că, în pofida acestor constatări, s-a reușit a se expune realizările 

obținute pe parcursul implementării Programului, precum şi impacturile ralizărilor asupra 

activităţii Ministerului Justiţiei şi a altor autorităţi care cad sub incidenţa PDS. 

 

În procesul de implementare a PDS, au fost identificați inclusiv factorii esențiali care 

contribuie la îmbunătățirea potențialului și abilității de implementare cu succes a PDS: 

 

1) Prioritizarea obiectivelor, încurajarea responsabilității interne și concentrarea pe 

realizarea acestora; 

 

2) Identificarea anticipată a dificultăților și problemelor care pot apărea pe viitor și 

a acțiunilor complexe; 

 

3) Monitorizarea progresului acțiunilor planificate și reexaminarea PA MJ pe 

parcursul perioadei de implementare. 
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RECOMANDĂRI  

 

1) Elaborarea unui nou PDS astfel încât să reflecte întreg spectrul de intervenții pe 

care și le propune Ministerul Justiției. 

 

2) Reevaluarea legăturii dintre PDS și alte documente de politici pentru o 

planificare corespunzătoare. 

 

3) Implicarea partenerilor externi în mod consistent, la nivel strategic și 

organizațional. 

 

4) Alocarea resurselor financiare sporite implementării obiectivelor ținând cont de 

importanța strategică pe care o reprezintă. 

 

5) Coordonarea proiectului PDS cu SRSJ 2011 – 2016 în scopul abordării tuturor 

domeniilor de intervenție specifice din SRSJ 2011-2016, care implică Ministerul 

Justiției.  
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ANEXĂ  

 

PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND SISTEMUL INFORMAŢIONAL 

AUTOMATIZAT ,,E-LEGISLAŢIE” 

 

O soluţie informatică identificată de a avea beneficii şi impact imediate în domeniul 

legiferării reprezintă Sistemul Informaţional Automatizat „e-Legislaţie”, prin 

utilizarea domeniului tehnologiilor informației și comunicațiilor, ce se înscrie 

perfect în procesul de reformare a justiției, conform cerințelor unui stat de drept, și 

permite îmbunătățirea actului de guvernământ, în scopul de a asigura beneficii 

directe și indirecte pentru subiecții procesului legislativ, în special, și societatea 

civilă, în general. 

 

Soluţia informatică în cauză reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice, de program, 

informaţionale, organizaţionale, normelor de drept şi infrastructurii, destinate 

automatizării procedurii procesului legislativ și va include în sine toate etapele de creație 

legislativă, printre care: inițierea, elaborarea, avizarea, expertizarea, redactarea, aprobarea 

și ieșirea din vigoare a actelor legislative, inclusiv și tehnicile utilizate în acest sens. 

 

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Legislatie” este o parte componentă a resursei 

informaţionale integrate care, la rândul său, intră în componenţa Resurselor 

informaţionale de stat ale Republicii Moldova. 

 

Arhitectura sistemului informatic 

 

Sistemul informatic „e-Legislaţie” va furniza o interfaţă WEB, accesibilă prin 

intermediul unui explorator Internet de largă utilizare (Microsoft Internet Exlorer, Mozila 

FireFox, Opera, Google Chrome sau Safari). 

 

Din punct de vedere funcţional, se va dezvolta o soluţie fiabilă şi scalabilă atât în cazul 

creşterii numărului de utilizatori concurenţi, cât şi în cazul creşterii volumului de 

informaţie gestionată de acesta. 

 

Deoarece sistemul „e-Legislaţie” nu este o soluţie informatică izolată, ci va interacţiona 

cu alte subsisteme informatice a soluţiilor informatice externe, soluţia informatică 

dezvoltată trebuie să ofere suport pentru integrarea cu alte subsisteme informatice. 

 

Întru asigurarea unui nivel adecvat al securităţii informaţionale soluţia informatică livrată 

trebuie să permită realizarea de conexiuni securizate între staţiile client şi serverul de 

aplicaţie pentru asigurarea siguranţei informaţiei expediate. 
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Concepția generală a arhitecturii sistemului se prezentată în felul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul 

actului 

legislativ 

G2C și G2B 
G2G 
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Nomenclatoare 

Avize 
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lex.justice.md 
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Interacționând în cadrul sistemului, subiectele procesului legislativ prin intermediul 

acțiunilor de creație și elaborare a actelor legislative, urmează să desăvârșească proiectele 

actelor legislative astfel încât varianta finală care va fi înaintată spre aprobare 

Parlamentului Republicii Moldova să conțină următoarele elemente de bază: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul proiectului: 
 

a) titlu; 

b) preambul; 

c) clauză de adoptare; 

d) dispoziţii generale; 

e) dispoziţii de 

conţinut; 

f) dispoziţii finale şi 

tranzitorii; 

g) anexe. 

Investigații țtiințifice 

Grupul de lucru 

Societatea 

civilă 

Consultații 

publice 

(sinteza) 

Fracțiunile 

parlamentare 

Amendamente 

 

Avize 

 

Rapoarte de 

expertiză 

 

Autoritățile 

implicate 

Autoritățile de 
expertiza anticorupție,  

juridică etc. 

Grupul de lucru 

- actul; 
- nota informativă; 

- raportul final. 
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Arhitectura conceptuală a sistemului se prezintă în felul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conform arhitecturii conceptuale, sistemul informaţional de automatizare a procedurii de 

elaborare a actelor legislative poate interacţiona cu alte sisteme informaţionale sau 

Registre de Stat prin intermediul Platformei/Cadrului de Interoperabilitate, pusă la 

dispoziţie de către Guvernul RM.  

 

Totodată, unul din cei mai importanţi factori care influențează asupra costurilor la 

implementare a soluţiilor informatice sunt costurile pentru echipamente, cum ar fi 

serverele şi licenţele software pentru ele, echipamente de reţea, storage şi alte 

echipamente în acest sens.  
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Este de menţionat faptul că, pe partea de infrastructură, costurile vor fi diminuate datorită 

faptului că statul pune la dispoziţie cloud-ul guvernamental: M-Cloud, ceea ce 

considerabil va reduce cheltuielile în ceea ce priveşte achiziţiile de hardware. La fel şi pe 

partea de platforme software, prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică se pot 

pune la dispoziţie un şir de soluţii deja implementate, disponibile actualmente fără costuri 

suplimentare, care pot fi utilizate de viitoarele soluţii e-Lege.  
 


