
 

SUMAR EXECUTIV 
 

Progresul de ansamblu și direcțiile-cheie 

În linii generale, în cadrul perioadei de raportare, Proiectul și-a intensificat tempoul stabilit spre 
sfîrșitul perioadei inițiale de șase luni de implementare. Echipa de asistență tehnică (AT) și-a 
desfășurat activitatea în modul prevăzut de planul general al Proiectului și planurile relevante 
pentru 2013 și 2014 (prima jumătate) care au fost ajustate la cadrul ce include mecanismul de 
monitorizare și coordonare condus de MJ, dar fiind unul stratificat, implicînd toate părțile 
interesate din sectorul justiției în conotația sa cea mai largă. În timpul implementării Proiectului, 
Echipa AT a încercat să ia în considerare contextul specific al țării, constituit din tensiuni politice 
și intrasectoriale și factori conecși. Proiectul și-a continuat contribuția în vederea optimizării și 
eficientizării implementării Strategiei de reformare a sectorului judecătoresc (SRSJ) și a atins și 
alte obiective stabilite pentru această perioadă.  

Comparativ cu situația de la începutul anului 2013, spre sfîrșitul perioadei de raportare, cota 
generală de implementare a Planului de Acțiuni al SRSJ (PASRSJ) a sporit de la 56 la 60%, sugerînd 
că în afară de faptul că fac față volumului de lucru actual, instituțiile sectoriale și Mecanismul de 
Monitorizare și Coordonare (MMC) al reformei a reușit să recupereze anumite acțiuni amînate din 
perioadele precedente. Continuînd asistența la sporirea eficienței tehnice și consolidării 
mecanismului de implementare al SRSJ, în perioada de raportare Proiectul și-a extins susținerea 
imediată și s-a concentrat asupra realizării rezultatelor reformei. A acordat asistență la 
promovarea instrumentelor de bugetare și absorbție și la managementul de ansamblu al reformei 
sectorului, astfel încît aceasta să corespundă cu cerințele programelor UE de susținere a politicilor 
de reformă sectorială.  

 Activitățile organizaționale 

Rezultatele Fazei de inițiere și implementarea Proiectului în perioada inițială de șase luni au fost 
raportate în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare din 30 ianuarie 2014. Comitetul de 
Coordonare a Proiectului (CCP) a considerat rezultatele satisfăcătoare. CCP de asemenea a 
adoptat un Plan de lucru (PL) pentru prima jumătate a anului 2014 care a fost ajustat pentru a 
specifica PL general și a aborda necesitățile nu doar ale secretariatului sau instituțiilor sale, 
asigurînd implementarea adecvată a SRSJ și PA, dar și eficietizînd sistemul MMC în ansamblu 
pentru asigurarea monitorizării și coordonării eficiente și orientate spre impact. CCP a adoptat 
Termenii de referință (TR) și Regulile de procedură (RP).  
 
În cadrul promovării paginii web a MJ, în special a directoriului ce ține de SRSJ, Proiectul a 
contribuit la crearea paginii web și actualizarea acesteia.  
 
Componenta I 

Echipa AT a efectuat o rundă de consultații, oferind consultații specializate Administrației 
Președintelui și MJ la promovarea cadrului și funcționării Consiliului Național pentru reforma 
organelor de ocrotire a normelor de drept (CNROOND), inclusiv modificarea Regulamentului și 
componenței sale, potrivit Decretelor Președintelui Republicii Moldova din 4 decembrie 2013 și 5 
martie 2014. Potrivit raportului de evaluare elaborat de Conducătorul Echipei (CE) AT, deși mai 
există spațiu pentru îmbunătățiri suplimentare, modificările au abordat principalele lacune și 
deficiențe ale cadrului ce reglementează activitățile CNROOND în formatul respectiv. Mai mult, 
Proiectul a continuat să acorde sprijin activității și asistență la organizarea ședințelor CNROOND. 
A contribuit la crearea agendelor și a acordat susținere tehnică la pregătirea, desfășurarea și 
documentarea (elaborarea proceselor verbale și formalizarea deciziilor) ședinței din 10 aprilie 
2014. Pe lîngă ciclul standard de raportare asupra implementării SRSJ, ședința respectivă a inclus 
un raport suplimentar, prezentat de organizația societății civile implicată în monitorizarea 
acesteia (PromoLex/AEGER), precum și a trecut în revistă realizările potrivit condiționalităților 
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matricei de politici, conform Acordului de susținere bugetară a Strategiei de reformare a 
sectorului justiției. (Activitățile 1.1 și 1.2). 

Lipsa implicării Parlamentului în lucrările MMC a fost abordată în continuare printr-un șir de 
consultații cu conducerea MJ, Cancelariei de Stat, Comisiei Juridice și Aparatului Parlamentului. În 
mod corespunzător, ședința de coordonare comună cu privire la prioritățile legislative a 
Guvernului și Parlamentului din 4 februarie 2014 a fost complementată de prezentarea formală a 
raportului privind implementarea PASRSJ pentru anul 2013. Mai mult, Echipa AT a inițiat 
participarea reprezentanților structurilor relevante ale Parlamentului la ședința comună a 
Grupurilor de lucru ale MMC, partenerilor internaționali relevanți de dezvoltare și 
reprezentanților societății civile, desfășurată pe 15 aprilie 2014. (activitatea 1.4). 

În vederea depășirii în continuare a provocărilor și deficiențelor organizaționale, procedurale și 
instituționale ale cadrului și mecanismului de coordonare/monitorizare a reformei sectorului 
justiției, Proiectul a continuat acordarea de asistență tehnică și specializată la: elaborarea și 
publicarea rapoartelor de implementare a SRSJ (activitatea 1.3); consolidarea și instruirea 
grupurilor de lucru, inclusiv a GL VII (activitățile 1.5, 1.6 și 1.9); sprijinul acordat secretariatului 
MMC la efectuarea monitorizării și coordonării implementării SRSJ (activitatea 1.7); și 
promovarea și implementarea regulamentelor MMC (activitatea 1.11). În special, echipa AT, 
inclusiv în cadrul unei misiuni a unui expert superior pe termen scurt (ESTS), a acordat asistență 
la îmbunătățirea formatului, formulării, precum și a publicării rapoartelor privind progresul 
realizat în implementarea SRSJ și a Planului de acțiuni pentru 2013, inclusiv a raportului anual 
general relevant care a cuprins o componentă analitică mai avansată și a abordat aspecte 
bugetare; a oferit comentarii și recomandări punctuale, precum și a evaluat sistemul de raportare 
de ansamblu și a făcut recomandări pentru îmbunătățirea sa de mai departe; a elaborat un raport 
actualizat cu privire la contribuția și nivelul de implementare a PASRSJ de către instituțiile 
sectorului justiției; a susținut sau a participat la pregătirea, desfășurarea și documentarea tuturor 
ședințelor GL; a contribuit la finalizarea și adoptarea timpurie a planurilor GL pentru 2014; a 
oferit instruire la locul de muncă, a împărtășit abilități, a elaborat module și a ținut un șir de 
instruiri focusate pentru membrii GL și secretariatul MMC privind sistemele integrate de 
monitorizare, elaborarea matricei PASRSJ pentru exercițiul de acordare a ponderilor și 
introducerea instrumentului de monitorizare integrată, precum și împărtășirea constatărilor 
inițiale cu privire la cadrul de raportare a MMC, avînd drept scop îmbunătățirea metodologiilor de 
monitorizare și coordonare, tehnici și proceduri relevante; a actualizat baza de date și produsele 
livrate în cursul sau drept rezultat al implementării acțiunilor specifice prevăzute de PASRSJ; a 
contribuit la promovarea regulamentului MMC (modificat prin ordinul MJ din 28 martie 2014) și 
la formarea unei practici uniforme și mai eficiente de implementare a acestuia; precum și a 
întreprins alte acțiuni avînd drept scop eficientizarea funcționării MMC. Un rezultat al acestor și 
altor măsuri de consolidare a capacității, îmbunătățirilor instituționale și de reglementare, 
Secretariatul și MMC în general și-au consolidat competențele tehnice și organizaționale de bază 
în gestionarea implementării SRSJ.  

Activitățile legate de analiza funcțională a capacității instituțiilor sectoriale de realizare a reformei 
(1.10 și 1.14), care se desfășoară în baza unei combinații de analiză funcțională generală (în baza 
echivalentelor postului cu normă deplină) și instrumente speciale (chestionare și tabele) pentru a 
le măsura capacitatea de implementare a SRSJ, au preocupat aparatul central al MJ și 
subdiviziunile sale subordonate. Raportul cu privire la analiza funcțională a primului a fost 
prezentat beneficiarului în luna februarie 2014, după finalizarea analizei suplimentare, care a 
inclus controlul calității și al ”buclelor de calitate” respective. S-a confirmat că deși în multe cazuri 
activitatea de implementare a PASRSJ (în total 178 activități) a coincis cu programul ordinar de 
lucru al unităților, majoritatea sarcinilor este dusă de patru unități, inclusiv de Departamentul de 
elaborare legislativă, secțiile pentru notari, executori judecătorești și traducători ale 
Departamentului de profesii judiciare. S-a recomandat suplinirea personalului implicat în 
elaborarea legislativă pînă la numărul de posturi alocate și de a îmbunătăți controlul legat de 
volumul de lucru la etapa ulterioară de implementare, precum și de a lua în considerare 
importanța Secțiunii “E-transformare” care nu dispune de personal suficient și ale căror funcții 
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conexe sunt neglijate. Același exercițiu, dar în formatul unei analize funcționale, a fost efectuată cu 
privire la Oficiul de Probațiune, ceea ce în același timp a constituit și o contribuție la 
implementarea acțiunii 6.3.3.6 din PASRSJ. AT a elaborat un raport care a fost prezentat Oficiului 
de Probațiune pentru promovarea încheierii acțiunii în cauză și o distribuire mai bună a funcțiilor, 
optimizării structurii sale și statului de personal. Principala recomandare a ținut de revizuirea 
dislocării și mărimea celor 42 de unități teritoriale actuale. Mai mult, în cadrul perioadei de 
raportare, Echipa AT a încheiat faza inițială (elaborarea bazei de date și calcularea) a analizei 
funcționale a Departamentului de Administrare a Penitenciarelor, Centrului pentru Informați 
Judiciare, Centrul pentru armonizarea normelor de drept, și a Departamentului de Administrare 
Judecătorească.  

Una dintre principalele evenimente ale perioadei de raportare este elaborarea și introducerea 
componentei prototip inițiale de TI a sistemului integrat de informare și monitorizare (activitatea 
1.18). Instrumentul elaborat de EC 3 al Proiectului a fost produs ca parte a unui proces din trei 
etape, care a inclus transferul și conversia PASRSJ, structura și elementele sale într-o matrice 
șablonată; șapte ateliere de lucru cu ”exerciții de acordare a ponderilor” a cîte 1,5 zile fiecare, cu 
GL ale MMC, care s-au desfășurat în perioada 19.02–06.03.2014; precum și crearea unui model de 
calcul prototip (soft). Instrumentul de monitorizare a implementării PASRSJ, care în prezent este 
funcțional și pus la dispoziția MMC, cuprinde module de ”intrare” (input), ”calcule de bază” (core 
computing) și ”ieșire” (output). Ultimul oferă informații grafice și statistice cu privire la succesele 
și restanțele în implementarea PASRSJ, tendințele relevante, contribuțiile și performanța fiecărei 
instituții, pilon, direcții strategice și domeniu de intervenție, precum și alte date importante 
pentru gestionarea procesului de reformă și a funcționării MMC. Elaborarea și introducerea 
instrumentului a fost susținută de (activitatea 1.19), șirul corespunzător de instruiri și prezentări 
pentru Secretariatul MMC, GL, instituțiilor sectoriale, organizațiilor donatoare și reprezentanților 
OSC, inclusiv și prezentarea acestuia la întrunirea comună/conferința privind rezultatele anului 
2013 ale implementării SRSJ, organizată în 15 aprilie 2014. 

Proiectul de asemenea s-a axat pe îmbunătățirea planificării strategice, bugetare, procedurilor de 
absorbție și capacitatea sectorului justiției. Aceasta a implicat sprijin și eficientizarea cadrului 
ședințelor comune regulate și acordarea instruirii personalului responsabil de planificarea 
strategică și monitorizarea implementării reformei (activitățile 1.16 și 1.17), precum și setul de 
măsuri privind alocarea resurselor din bugetul de stat (activitatea 1.21). Echipa AT, EC 2 a 
efectuat un ciclu de evaluări ale necesităților relevante, care a demonstrat capacitatea redusă de 
determinare a costului inițiativelor de politici. În baza ghidului metodologic elaborat și a 
modulului de instruire “Politici la kilogram”, EC 2 a oferit instruiri reprezentanților tuturor 
instituțiilor sectoriale. Acesta a acordat sprijin regulat și a participat la toate ședințele legate de 
CBTM și a asigurat elaborarea timpurie a Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru 2015-17 (CBTM 
pentru Justiție), inclusiv stabilirea costurilor asociate cu inițiativele de politici, acoperirea 
financiară adecvată a articolelor din cadrul SRSJ/PA și mărirea plafoanelor instituțiilor, 
prezentarea unei note de politici cu privire la articolele costisitoare; promovarea tabelului Excel 
care descrie performanța sectorului justiției. EC 2 a elaborat ghidul metodologic care unifică și 
simplifică estimarea costurilor susținută de cinci modele de estimare a costurilor. Cu contribuția 
ESTS, Proiectul a acordat asistență la elaborarea fișelor de acțiuni pentru fiecare articol individual 
din cadrul PASRSJ, conținînd informații cu privire la indicatorii de monitorizare, statutul 
implementării și alocărilor bugetare din cadrul celor trei cicluri ale CBTM (2013-2015, 2014-2016 
și 2015-2017) și efectuarea reevaluării indicatorilor financiari cu recalcularea independentă a 
costurilor acțiunilor și identificarea lacunelor și problemelor potențiale. În vederea abordării 
deficiențelor de absorbție, Echipa AT a ținut un șir de consultații și a oferit consiliere partenerilor-
cheie și unor parteneri de dezvoltare. Cu aceste contribuții, instituțiile sectoriale au reușit să 
sporească nivelul de absorbție de la circa 30% la sfîrșitul lunii noiembrie 2013 pînă la 85% la 
sfîrșitul anului.  

Componenta II 

În conformitate cu planurile sale de lucru, Proiectul și-a început activitățile legate de susținerea 
juridică și academică, iar contribuția la reforma sectorului de justiție este planificată pentru 



  Project to Support the Coordination of Justice Sector Reform in Moldova 
Second Progress Report for the Period 1 November 2013 to 30 April 2014 

 

 
4 

etapele ulterioare ale implementării. În special, în luna martie 2014,  acesta a organizat 7 misiuni 
ESTS pentru actualizarea nivelului și stării de implementare a recomandărilor și evaluării 
necesităților actuale pentru o eficientizare coerentă și eficace a procesului legislativ în 
conformitate cu reperele SRSJ (activitatea 2.4). Raportul elaborat de ESTS, care a fost prezentat la 
MJ, include recomandări actualizate ce țin de procesul de elaborare ca atare, elaborarea și 
utilizarea instrumentelor desemnate să garanteze elaborarea unor legi bune, inclusiv activitățile 
de instruire și promovarea interacțiunii adecvate dintre MJ, Guvernul și principalul legiuitor, 
Parlamentul. Proiectul a inițiat o misiune a unui ESTS pentru promovarea de mai departe a 
utilizării metodologiei ex-ante, ghidului relevant elaborat de Cancelaria de Stat, care în prezent 
sunt aplicate pentru elaborarea politicilor publice (activitatea 2.5).  

În baza evaluării stării actuale a procesului de elaborare a legislației, Proiectul a inițiat 
implementarea altor activități relevante prevăzute de PASRSJ, domeniile de intervenție 7.2.2 și 3, 
inclusiv crearea unui manual privind elaborarea actelor normative. A facilitat crearea unui grup 
de lucru interdepartamental care este susținut de doi experți pe termen scurt, special angajați cu 
acest scop (activitatea 2.6). După consultările cu MJ și identificarea necesităților, Proiectul a lansat 
un proces de evaluare a noii baze de date a actelor normative (a motorului său de căutare și a 
componentelor semnificative) și asistență la elaborarea cadrului normativ relevant, asigurîndu-i 
plenitudinea, consecvența, accesibilitatea din punct de vedere al cerințelor legale și celor mai 
bune practici relevante (activitatea 2.8), precum și acordarea susținerii similare la crearea bazei 
de date online privind elaborarea actelor normative (activitatea 2.10). 

Componenta III 

Susținerea la îmbunătățirea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe (activitatea 
3.1) și evaluarea și actualizarea priorităților de asistență externă (activitatea 3.2), precum și 
eficientizarea mecanismului pentru a asigura schimbul permanent de informații dintre 
organizațiile neguvernamentale, publicul și părțile interesate (activitatea 3.3) s-au axat pe 
elaborarea și promovarea listei priorităților pentru asistența externă în prezent oferind date 
consolidate nu doar cu privire la activitățile în legătură cu care s-a solicitat aceasta și 
angajamentelor corespunzătoare identificate de donatori, dar de asemenea și resursele bugetare 
relevante pentru implementarea lor și acțiunile conexe întreprinse de OSC. Acest instrument are 
menirea să faciliteze interacțiunea regulată dintre actori, să asigure o ajustare mai bună a 
asistenței acordată de ei cu finanțarea semnificativ sporită din bugetul de stat pentru reforma 
sectorului justiției, CBTM-ul relevant, care la rîndul lor au fost determinate de începerea 
implementării Programului de suport bugetar al UE pentru Strategia de reformare a sectorului 
justiției. 

Echipa AT a oferit susținere Secretariatului MJ/MMC la pregătirea și desfășurarea întrunirilor cu 
donatorii și, respectiv, OSC, pe 19 noiembrie și 17 decembrie 2013 și implicarea acestora și 
abordarea coordonării lor în cursul ședinței comune a membrilor GL MMC, partenerilor 
internaționali pentru dezvoltare și societate civilă, contribuind la implementarea  SRSJ, din 15 
aprilie 2014. 

În urmărirea rezultatelor Proiectului legate de susținerea și promovarea campaniilor de 
sensibilizare și mediatizare cu privire la procesul de reformă (activitatea 3.4), Echipa AT și-a 
continuat contribuția la revizuirea (îmbunătățirea) Planului de Comunicare relevant, care a fost 
adoptat la 17 decembrie 2013. Proiectul a contribuit la formarea conceptului și crearea Grupului 
pentru comunicare relevant, care constituie baza pentru colaborarea în rețea a ofițerilor PR ai 
instituțiilor sectoriale. A acordat asistență la pregătirea și desfășurarea Mesei rotunde pentru 
ofițerii PR care a avut loc pe 23 decembrie 2013. A acordat consiliere specializată MJ cu privire la 
elaborarea, componența și conținutul directoriului aferent reformei sectorului justiției, care a fost 
lansat la începutul anului 2014. Constituie o platformă mai bună/punct de referință pentru 
entitățile MMC și profesioniștii respectivi, oferă un singur punct de intrare, o bază de date mai 
cuprinzătoare cu informații, precum și reprezintă un instrument mai avansat, de sensibilizare și 
mediatizare facilă. Echipa AT a susținut implicarea reprezentanților unității relevante a MJ în 
evenimente formale organizate de MMC sau cu susținerea Proiectului. A oferit consiliere 
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specializată și a contribuit la elaborarea unor pachete pentru presă și publicarea comunicatelor de 
presă relevante.  

Evenimentele importante din cadrul Proiectului în perioada 1 mai – 31 octombrie 2014  

Tabelul evenimentelor importante din cadrul implementării Proiectului enumeră direcțiile-cheie 
și activitățile specifice care urmează să fie urmate și implementate în următoarea perioadă de șase 
luni. După cum s-a sugerat, acestea sunt elaborate în așa fel, încît pe lîngă susținerea eficienței 
tehnice a mecanismului de implementare a SRSJ, să se axeze de asemenea pe asigurarea 
impactului real a reformei sectorului justiției în curs de implementare și pe realizarea anumitor 
rezultate tangibile vizibile. Cele mai importante obiective din cadrul implementării Proiectului 
pentru perioada ce urmează sunt: continuarea evaluării intermediare și expertizării SRSJ și PA, 
elaborarea măsurilor pentru eficientizarea coordonării și monitorizării eficacității implementării 
acestora, care urmează să fie evaluată pe calea elaborării și aplicării unui set de indicatori de 
rezultat/impact; promovarea instrumentului integrat de monitorizare și a sistemului general 
relevant; asistență la elaborarea unui concept și set relevant de activități de sensibilizare și 
mediatizare privind reforma sectorului justiției, inclusiv cadrul programului de susținere 
bugetară a UE.  

 


