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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului III  

al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei – Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

 

 

PLAN de ACTIVITATE – 2014 

 

Secţiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Şedinţe Grupul de lucru Şedinţe lunare x x x x x x x x x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă 

pentru 2015 

Grupul de lucru Mai  2014      x        

3.  Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare de 

către instituţiile cheie responsabile pentru 

implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni  

Instituţiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2014       x      

4.  Aprobarea raportului intermediar de activitate al 

Grupului de lucru 

Grupul de lucru Până la 15 iulie 2014  

 

     x      

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru  Secretariatul Grupului de lucru Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor prezentate 

de instituţii şi în baza 

conţinutului proceselor 

verbale ale şedinelor 

Grupului de lucru până la 31 

ianuarie 2015 şi se aprobă de 

Grupul de lucru pînă la 10 

februarie 2015. 

           x 

 

Secţiunea II: Acţiuni nerealizate/realizate parţial pentru 2014 (scadente) 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.1.1. 

p.2 

Efectuarea unui studiu privind necesităţile de 

personal în oficiile teritoriale ale Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 

Stat şi ajustarea schemei de încadrare a 

personalului în funcţie de rezultatele  analizei în 

contextul lărgirii competenţei Consiliului 

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

Termen:  

Trimestrul II 2012 

 - Trimestrul  II 

2013 

 

Indicatori:  

1. Analiză efectuată şi 

recomandări formulate 

2. Schema de încadrare a 

personalului ajustată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

a)  Analiză efectuată şi recomandări formulate     x          

b)  Schema de încadrare a personalului ajustată     x x x        

3.1.3. 

p.4  

Monitorizarea  asistenţei juridice primare 

acordate de asociaţiile obşteşti 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat,  

Ministerul Justiţiei 

Termen:  

Trimestrul III 2014 – 

Trimestrul II 2015 

 
Indicatori:  

 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi difuzat 

            

a) Monitorizare desfăşurată 

 

        x x x x x x 

b) Raport de monitorizare întocmit şi difuzat              x 
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3.2.4. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, 

transparente și bazate pe merit de accedere 

în profesie 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: 

Trimestrul I – IV 2014 

 
 

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind criteriile de 

accedere în profesie a reprezentanţilor 

profesiilor libere conexe sistemului justiţiei 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind criteriile de accedere în 

profesie a reprezentanţilor profesiilor libere 

conexe sistemului justiţiei şi publicarea 

acestuia în publicaţiile relevante achiziţiilor de 

servicii 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          
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c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

criteriile de accedere în profesie a 

reprezentanţilor profesiilor libere conexe 

sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   
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f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, 

transparente şi bazate pe merit de accedere în 

profesie 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

de acte normative 

elaborate 

         x   

g) Consultarea proiectelor de acte normative şi 

expertizarea acestora 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în coordonare cu 

DPSJ, Consiliul de 

mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

           x 
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3.2.6. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de coduri 

deontologice noi sau a proiectelor de 

modificare a codurilor deontologice existente 

Organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen:  

Trimestrul I-IV 2014  

 

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

aprobate 

 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice  ale 

reprezentanţilor profesiilor libere conexe 

sistemului justiţiei  

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind standardele etice prevăzute de 

codurile deontologice  ale reprezentanţilor 

profesiilor libere conexe sistemului justiţiei şi 

publicarea acestuia în publicaţiile relevante 

achiziţiilor de servicii 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice  ale reprezentanţilor profesiilor 

libere conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    
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e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   

f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de coduri deontologice 

noi sau a proiectelor de modificare a codurilor 

deontologice existente  

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

de coduri deontologice şi 

amendamente la acestea 

elaborate 

         x   

g) Consultarea proiectelor de coduri deontologice 

şi amendamente la acestea şi expertizarea lor 
Ministerul Justiţiei 

(DGL, DPSJ în 

coordonare cu Consiliul 

de mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora, 

după caz, organelor de autoadministrare ale 

profesiilor conexe sistemului justiţiei spre  

examinare şi aprobare 

Ministerul Justiţiei 

(DGL, DPSJ, CNEJ, 

Adunarea Generală a 

Notarilor) în colaborare 

cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Proiecte definitivate şi 

remise, după caz, 

organelor de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei spre 

examinare şi aprobare 

           x 

3.2.9. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de 

asigurări sociale şi medicale existent al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

Termen:  

Trimestrul I-IV 2012 

Indicatori: Studiu efectuat 

şi recomandări formulate 
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a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind regimul fiscal, de 

asigurări sociale şi medicale existent al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind regimul fiscal, de asigurări 

sociale şi medicale existent al reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei şi 

publicarea acestuia în publicaţiile relevante 

achiziţiilor de servicii 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

existent al reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 

transparente şi previzibile pentru regimul 

fiscal, de asigurări sociale şi medicale al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

          x x 
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3.2.7. 

p.2  

Elaborarea proiectelor de acte normative noi 

sau de modificare a actelor normative 

existente privind sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen:  

Trimestrul I-IV 2014  

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la sistemul de 

asigurare de răspundere civilă profesională a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x           

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei şi publicarea acestuia în publicaţiile 

relevante achiziţiilor de servicii 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

sistemul de asigurare de răspundere civilă 

profesională a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   
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f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, previzibile, 

transparente şi echitabile privind asigurarea de 

răspundere civilă profesională a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

de acte normative 

elaborate 

         x   

g) Consultarea proiectelor de acte normative şi 

expertizarea acestora 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în coordonare cu 

DPSJ, Consiliul de 

mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

           x 

3.2.8. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de modificare a 

cadrului normativ privind  mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare 

profesie conexă sistemului  justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: 

Trimestrul I 2014 – 

Trimestrul I 2015 

Indicatori:  

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei  

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x           

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei şi publicarea 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

x x x          
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acestuia în publicaţiile relevante achiziţiilor de 

servicii 

relevante 

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară pentru 

fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   

f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, previzibile, 

transparente şi echitabile privind mecanismele 

de răspundere disciplinară pentru fiecare 

profesie conexă sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

de acte normative 

elaborate 

         x   

g) Consultarea proiectelor de acte normative şi 

expertizarea acestora 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în coordonare cu 

DPSJ, Consiliul de 

mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

           x 

3.3.1.  Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor în 
Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Termen: A se implementa 

pe parcursul trimestrelor 
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p. 2 domeniul executării hotărârilor judecătoreşti  I-III 2012 

Indicatori:  Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

a) Elaborarea proiectului de act normativ în 

vederea înlăturării deficienţelor în domeniul 

executării hotărârilor judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ şi UNEJ) 

Proiect elaborat şi 

fundamentat 

x x x x x        

b) Consultarea proiectului de act normativ şi 

expertizarea lui 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ şi UNEJ) 

Proiect consultat şi 

expertizat cu toat părţile 

interesate 

     x x x x    

c) Definitivarea proiectului şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

         x x x 

3.3.1. 

p. 3 

Elaborarea regulamentului privind executarea 

hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile 

Omului 

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Termen: A se implementa 

pe parcursul trimestrelor 

III-IV 2012 

Indicatori: Proiect de 

regulament, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  
 

            

3.3.3. 

p.2 

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din 

sistemul de management al informaţiei şi de  

comunicare, inclusiv în ceea ce privește  accesul la 

bazele de date 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează bazele de date 

Termen: Trimestrul III-

IV 2012 

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

            

3.3.4. 

p.2  

Monitorizarea implementării  

Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind 

repararea de către stat a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea  

dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului la executarea în 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Ministerul Finanţelor 

Termen: Trimestrul I 

2014 – Trimestrul IV 

2016  

 

Indicatori: 

1. Monitorizare 
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termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi diseminat 
 

3.3.5 

p.3  

Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor  şi executorilor judecătoreşti 

avînd ca tematică recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, Uniunea 

Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti 

 

Termen: Trimestrul I 

2013 – Trimestrul IV 

2014  

 

Indicatori:  

1. Plan de instruire 

elaborat 

2. Numărul de cursuri 

organizate 

3. Numărul de 

judecători  şi executori 

judecătoreşti instruiţi 

            

a) Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor  şi executorilor judecătoreşti 

avînd ca tematică recunoaşterea şi executarea 

hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine 

     x x     x x  

3.1.1.  

p.4 

Elaborarea mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată 

de stat 

 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat 

 

Termen: A se implementa 

pe parcursul trimestrelor 

III-IV 2012 

Indicatori: 

1. Grup de lucru creat  

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

 

            

a) Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat 

şi remis spre examinare Guvernului 
    x          

3.1.2. 

p.2 

Elaborarea mecanismului de monitorizare a 

calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat,  

Termen: 

 Trimestrul I 2013 
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Uniunea Avocaţilor Trimestrul II, 2013 

Indicatori: 

Metodologie elaborată şi 

aprobată 

a) Elaborarea şi aprobarea metodologiei      x x x        

3.1.2. 

p.4 

Crearea birourilor de avocaţi publici în 

localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de de stat 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat,  

Uniunea Avocaţilor 

Termen:  

Trimestrul I 2013- 

Trimestrul II, 2013 

Indicatori: 

1. Numărul de birouri 

create şi dotate 

2. Numărul majorat de 

avocaţi publici 

            

a)  Crearea şi dotarea birourilor     x          

b)  Majorarea numărului avocaţilor publici      x          

3.1.2. 

p.7 

Efectuarea unui studiu privind noile metode de 

acordare a asistenţei juridice calificate garantate 

de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, 

implementarea unui proiect pilot 

 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat, 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen: 

Trimestrul II 2012 

Trimestrul II 2013 

Indicatori: 

1. Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

2. După caz, proiectul 

pilot implementat 

            

a) Efectuarea studiului şi formularea recomandărilor     x           

b)  Implementarea proiectului pilot               x 
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3.1.3. 

p.2 

Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de 

acordare a asistenţei juridice primare de către 

asociaţiile obşteşti 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat 

Termen:  

Trimestrul I 2013 

Trimestrul II, 2013 

Indicatori: 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

            

a)  Efectuarea studiului şi formularea recomandărilor     x           

3.2.1. 

p.2 

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 

113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătorești și a Codului de executare  nr. 443-

XV din 24 decembrie 2004   

 

Ministerul Justiţiei,  

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

 

Termen: 

Trimestrul II 2012 

Trimestrul III, 2012 

Indicatori: 

Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

            

a) Elaborarea proiectelor de acte normative 

privind modificarea Legii nr. 113 din 17 iunie 

2010 privind executorii judecătoreşti şi a 

Codului de executare  nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004   

 

Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ şi UNEJ) 

Proiecte elaborate şi 

fundamentate 

x x x x x        

b) Consultarea proiectelor şi expertizarea lor Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ şi UNEJ) 

Proiect consultat şi 

expertizat cu toate 

părţile interesate 

     x x x x    

c) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ) 

Proiecte definitivate şi 

remise Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

         x x x 

3.2.1. 

p.4 

Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat  

 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen: Trimestrul I-IV 

2012 

Indicatori: 

1. Grup de lucru creat 

2. Proiect de lege elaborat 

şi remis spre examinare 
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Guvernului 

a) Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu DPSJ 

şi comunitatea notarilor) 

Proiect de lege elaborat şi 

fundamentat 

x x x          

b) Consultarea proiectului şi expertizarea acestuia Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ şi comunitatea 

notarilor) 

Proiect consultat şi 

expertizat cu toate 

părţile interesate 

   x x x x      

c) Definitivarea proiectului şi remiterea acestuia 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în colaborare cu 

DPSJ) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

       x x x   

3.2.5. 

p.1 

Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi 

a planului de învățământ pentru instruirea 

continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

organele de autoadministrare 

ale profesiilor conexe 

sistemului justiției 

Termen:  

Trimestrul I 2012 - 

Trimestrul II, 2013 

Indicatori: 

Curricula şi planul de 

învăţământ elaborată 

            

a) Recepționarea necesităților de instruire de la 

organele de autoadministrare a profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

  x x x x x x       

b) Elaborarea planurilor de formare a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 
  x x x x x x x x     

3.3.2. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind activitatea  

Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în 

vederea identificării modalităţilor de consolidare 

instituţională şi funcţională a acestor instituții 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Termen:  

Trimestrul  

I-II 2012 

 

Indicatori: 

Studiu efectuat și 

recomandări formulate 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

 

            

a) Efectuarea unei cercetări (analize) repetate a 

activităţii Colegiului disciplinar (prima analiză a fost 

efectuată  în 2012 care a determinat trecerea acestui 

Colegiu pe lîngă MJ şi modificarea cestuia), cu 

Ministerul Justiţiei 

DPSJ 

Analiză efectuată şi 

recomandări formulate. 

x x x x         
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excepţia Comisiei de licenţiere care nu a activat de 

la crearea acesteia, deoarece prin Legea nr. 113 a 

fost introdus un moratoriu la eliberarea licenţelor 

timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a  legii. 

b) Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte 

normative privind modificarea cadrului normativ 

referitor la activitatea Colegiului disciplinar şi al 

Comisiei de licenţiere 

Ministerul Justiţiei 

DPSJ în colaborare cu DGL 

şi UNEJ 

Proiecte de acte normative 

elaborate şi coordonate cu 

toate părţile interesate 

    x x x x x    

c) Expertizarea juridică şi înregistrarea de stat a 

actelor departamentale 
Ministerul Justiţiei 

DGL în colaborare cu DPSJ 

Acte normative expertizate 

şi înregistrate 

         x x x 

3.3.5. 

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa 

mecanismului existent de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Termen: 

 Trimestrul I-III 2012 

Indicatori: 

Studiu efectuat  şi 

recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la eficienţa 

mecanismului existent de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x           

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la eficienţa mecanismului 

existent de recunoaştere şi executare a 

hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine şi publicarea acestuia în publicaţiile 

relevante achiziţiilor de servicii 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, UNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

 x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

eficienţa mecanismului existent de recunoaştere 

şi executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ în 

colaborare cu UNEJ şi 

CSM) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, UNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

         x   
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e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, UNEJ, DGL, 

CSM) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun ca 

rezultat al analizei eficienţei mecanismului 

existent de recunoaştere şi executare a 

hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

           x 

 

Secţiunea III: Planul de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.1. 

p.5 

Elaborarea mecanismului de acces la bazele de 

date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor 

de asistenţă juridică garantată de stat 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Agenţia 

Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

 Termen: A se implementa 

pe parcursul trimestrelor 

I-IV ale anului 2012 şi I-

III 2013 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis pre 

examinare Guvernului 

            

a) Elaborarea proiectului de lege şi remiterea spre 

examinare Guvernului  
  x x x          

3.1.1. 

p.6 

Monitorizarea implementării normelor în 

domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi, 

după caz, ajustarea cadrului normativ şi 

instituţional 

 Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor    

 

 Termen: Trimestrul I 

2012 - IV 2014 

Indicatori:  

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2.Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat 

            

3.1.2. Monitorizarea calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat 
 Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

 Termen: Trimestrul III 

2013 - IV 2014 

Indicatori: 
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p.3 Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor    

1.Monitorizare 

desfăşurată. 

2.Rapoarte anuale de 

evaluare întocmite şi 

difuzate 

 

a)  Efectuarea monitorizării    x 

 

x 

 

x 

 

x x x 

 

x 

 

x 

 

x x x x 

b) Întocmirea rapoartelor               x 

3.1.2. 

p.5 

Instruirea şi asistenţa metodică continuă a 

persoanelor autorizate să acorde asistenţă 

juridică garantată de stat 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor ,  

Institutul Naţional al  

Justiţiei 

Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2014 

 

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate  

2. Numărul de persoane 

instruite  

3. Ghiduri metodologice 

distribuite  

            

3.1.2. 

p.8 

Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a 

complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau 

de contencios administrativ, din punctul de 

vedere al dreptului material sau al celui 

procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică 

calificată garantată de stat persoanelor care nu 

dispun de mijloace pentru plata acestor servicii. 

 Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor    

Termen: Trimestrul I 

2013 - I 2014  

 

Indicatori: 

1. Grup de lucru creat  

2. Criterii (standarde) 

elaborate şi aprobate 

            

a) Elaborarea şi aprobarea standardelor    x x x          

3.1.3. 

p.3 

Crearea mecanismului de acordare a asistenţei 

juridice primare de către asociaţiile obşteşti 
Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Ministerul Justiţiei 

 Termen: Trimestrul III 

2013 - II 2014 

Indicatori: 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

            

a)  Elaborarea şi remiterea către Guvern a proiectului 

de modificare a cadrului normativ  
  x x x x x x       
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3.1.3. 

p.8 

 

Desfăşurarea campaniilor de informare a 

publicului cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat 

 Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat,  

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Avocaţilor, 

Compania „Teleradio- 

Moldova” 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2016 

Indicatori: 

1. Numărul de emisiuni 

radio şi TV difuzate  

2. Numărul de materiale 

publicate în presa scrisă 

3. Numărul de ghiduri 

distribuite beneficiarilor 

            

a) Difuzarea emisiunilor radio şi TV   x x x x x x x x x x x x 

b) Publicarea materialelor în presa scrisă    x x x x x x x x x x x x 

c) Distribuirea de ghiduri    x x x x x x x x x x x x 

3.2.1. 

p.3 

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 

264-XVI din 11 decembrie 2008 privind 

autorizarea şi plata interpeţilor şi traducătorilor 

antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 

de Ministerul Justiţiei de organele procuraturii, 

de organele de urmărire penală, de instanţele 

judecătoreşti de notari,  de avocaţi, şi de executori 

judecătoreşti.  

 Ministerul Justiţiei  Termen: 

Trimestrul III 2013 - II 

2014 

  

Indicatori: 

 

Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

            

3.2.2. 

p.1 

 Elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii 

conexe sistemului justiţiei 

 Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2012 - IV 

2013 

Indicatori: 

1. Grupuri de lucru create 

2. Standarde elaborate şi 

aprobate 

            

a) Grupuri de lucru create 

 
      x        

b) Standarde elaborate şi aprobate            x x  
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3.2.2. 

p.2 

Elaborarea culegerilor de modele de acte 

întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, 

de expertul judiciar, de administratorul autorizat, 

de notar, de mediator 

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 Termen:Trimestrul I 

2013 - II 2014 

Indicatori: Culegeri de 

modele de acte, elaborate 

şi distribuite 

            

a) Culegeri de modele de acte, elaborate şi distribuite               

3.2.3. 

p.1 

Efectuarea unui  studiu privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei,  

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2012 - III 

2013 

Indicatori: 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

         x x  
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autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

interesate şi a organelor 

profesionale 

f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 

transparente şi previzibile pentru mecanismele 

de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate 

de reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei  

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

          x x 

3.2.3. 

p.2 

Elaborarea proiectelor de acte normative privind 

mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei,  

Organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

 Termen: 

Trimestrul IV 2013 - IV 

2014 

Indicatori: 

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x           

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    
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e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   

f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, previzibile, 

transparente şi echitabile referitor la 

mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

de acte normative 

elaborate 

         x   

g) Consultarea proiectelor de acte normative şi 

expertizarea acestora 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în coordonare cu 

DPSJ, Consiliul de 

mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

           x 

3.2.4. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind criteriile de 

accedere în profesie 
Ministerul Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - II 2014 

Indicatori: Studiu efectuat 

şi recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind criteriile de 

accedere în profesie  

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind criteriile de accedere în 

profesie 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          
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c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

criteriile de accedere în profesie 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 

transparente şi previzibile privind criteriile de 

accedere în profesie 

 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

          x x 

3.2.5. 

p.1 

 

Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi 

a planului de învăţămînt pentru instruirea 

continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Institutul Naţional  al 

Justiţiei, organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: Trimestrul III 

2013 - IV 2016 

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri 

organizate 

2. Numărul de persoane 

instruite 

            

a) Recepționarea necesităților de instruire de la 

organele de autoadministrare a profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

  x x x x x x       

b) Elaborarea planurilor de formare a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 
  x x x x x x x x     

3.2.5. 

p.2 

Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială 

şi continuă a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor 

conexe sistemului justiției 

Termen: Trimestrul III 

2013 – IV 2016 

1. Numărul de cursuri  

organizate 

2. Numărul de -

persoane instruite 
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a) Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

          x x x x 

b) Desfăşurarea  cursurilor de instruire continuă 

a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

   x x x x x x x x x x x 

3.2.6. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

 Ministerul Justiţiei, 

 organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

 

Indicatori: 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului privind standardele etice prevăzute de 

codurile deontologice ale reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului privind 

standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  
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f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 

transparente şi previzibile privind standardele 

etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

          x x 

3.2.7. 

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de 

asigurare de răspundere civilă profesională 
 Ministerul Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

 

Indicatori: Studiu efectuat 

şi recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la sistemul de 

asigurare de răspundere civilă profesională 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

sistemul de asigurare de răspundere civilă 

profesională 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

          x x 
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transparente şi previzibile referitor la sistemul 

de asigurare de răspundere civilă profesională 

fundamentate 

 3.2.8.  

p.1 

Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele 

de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei 

 Ministerul Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

Indicatori:   

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei 

MJ 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară pentru 

fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x x    

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

        x x   

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ) în 

colaborare cu organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun în 

vederea stabilirii unor condiţii clare, echitabile, 

transparente şi previzibile referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară pentru 

fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate 

          x x 
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3.2.9. 

p.2 

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

legislativ în vederea uniformizării regimului 

fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor,  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Sănătăţii, organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2016 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru 

realizarea studiului referitor la uniformizarea 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale 

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul ministrului, 

DEFA) 

Surse financiare 

suficiente identificate 

x x           

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de elaborare a 

studiului referitor la uniformizarea regimului 

fiscal, de asigurări sociale şi medicale în 

publicaţiile relevante achiziţiilor de servicii 

Ministerul Justiţiei 

 

Caiet de sarcini şi 

comunicat informative 

elaborat, coordonat şi 

publicat în mijloacele de 

informare în masă 

relevante 

x x x          

c)  Selectarea experţilor, companiilor, 

consultanţilor, după caz, şi coordonarea 

procesului de elaborare a studiului referitor la 

uniformizarea regimului fiscal, de asigurări 

sociale şi medicale 

Ministerul Justiţiei 

(DEFA, DPSJ, CNEJ) 

Experţi selectaţi în 

termen, contracte 

coordinate, încheiate şi 

înregistrate în termen 

util, proces de 

coordonare în 

elaborarea studiului 

realizat în mod adecvat 

   x x x x x     

d) Organizarea şi desfăşurarea prezentării şi 

susţinerii publice a studiului realizat 
Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, Cabinetul 

ministrului, DEFA) 

Prezentarea publică 

organizată şi desfăşurată 

       x x    

e)  Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor 

şi comentariilor parvenite în rezultatul 

prezentării publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi consultarea 

tuturor părţilor 

interesate şi a organelor 

profesionale 

        x x   

f) Formularea recomandărilor care se impun şi 

elaborarea proiectelor de acte normative în 

vederea stabilirii unor criterii clare, previzibile, 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, CNEJ, DGL) 

Recomandări formulate 

în timp util şi bine 

fundamentate, proiecte 

         x   
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transparente şi echitabile privind 

uniformizarea regimului fiscal, de asigurări 

sociale şi medicale 

de acte normative 

elaborate 

g) Consultarea proiectelor de acte normative şi 

expertizarea acestora 
Ministerul Justiţiei 

(DGL în coordonare cu 

DPSJ, Consiliul de 

mediere, UNEJ, UA, 

comunitatea notarilor, 

interpreţilor şi 

traducătorilor şi a altor 

profesii libere conexe 

sistemului justiţiei) 

Proiecte consultate şi 

expertizate cu toate 

părţile interesate 

          x x 

h) Definitivarea proiectelor şi remiterea acestora 

Guvernului 
Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

Proiect definitivat şi 

remis Guvernului spre 

examinare şi aprobare 

           x 

3.3.5. 

p.3 

 Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor şi executorilor judecătoreşti avînd 

ca tematică recunoaşterea şi executarea 

hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine  

 

 Institutul Naţional al 

Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

judecătoreşti. 

 Termen: Trimestrul I 

2013 - IV 2014 

 

Indicatori: 1.Plan de 

instruire elaborat 

2. Numarul de cursuri 

organizate  

3. Numarul de judecători 

şi executori judecătoreşti 

instruiţi 

            

a) Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor  şi executorilor judecătoreşti 

avînd ca tematică recunoaşterea şi executarea 

hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine 

     x x     x x  

 


