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

responsabil 

 

 

 

PLAN de ACTIVITATE –2012 

 

Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2.  Identificarea priorităților pentru 

asistență externă pentru 2012 

Grupul de lucru  x          

3.  Identificarea priorităților pentru 

asistență externă pentru 2013 

Grupul de lucru    x x x      

4.  Elaborarea și aprobarea Planului anual 

de activitate a Grupului pentru 2012  

Grupul de lucru     x x      

5.  Recepționarea rapoartelor de activitate 

de la Grupurile sectoriale pentru 

perioada 1 octombrie 2011- 30 iunie 

2012 

Instituțiile responsabile 

de implementare 

Până la 15 septembrie 2012      x x    

6.  Examinarea și aprobarea rapoartelor de 

activitate a Grupurilor sectoriale pentru 

perioada 1 octombrie 2011- 30 iunie 

2012 

Grupul de lucru Până la 30 septembrie 2012       x    
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7.  Demararea procesului de elaborare a 

raportului anual privind implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni  

Secretariatul Grupului 

de lucru 

Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor prezentate 

de instituții și în baza 

conținutului proceselor 

verbale ale ședinelor 

Grupului de lucru până la 30 

ianuarie 2013 

         x 

 

 

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

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.1.1. 

p.1 

Modificarea  Regulamentului 

Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de 

drept 

Consiliul naţional 

pentru reforma 

organelor de ocrotire 

a normelor de drept 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trimestrului I și II 

2012 

Indicatori: Regulament  

modificat 

x x x x       

a. Elaborarea proiectului de modificare a 

Regulamentului 

Președinția RM       x x x x x 

7.1.1. 

p.2 

Crearea secretariatului Consiliului 

naţional pentru reforma organelor 

de ocrotire a normelor de drept 

Consiliul naţional 

pentru reforma 

organelor de ocrotire 

a normelor de drept 

Termen: A se implementa pe 

parcursul întregii durate de 

acțiune a Strategiei 

Indicatori: 1. Secretariatul 

creat și funcțional 

2. Componenţa 

secretariatului determinată 

x x x x x x x x x x 
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a. Numirea persoanelor în cadrul 

Secretariatului Consiliului naţional 

pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept  

Președintele RM        x x x x 

7.1.2. 

p. 1 

Crearea grupurilor de lucru pentru 

monitorizarea implementării fiecărui 

pilon al Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: până în primul 

trimestru 2012 

Indicatori: 1. Şapte grupuri 

de lucru create 

2. Preşedinţii grupurilor de 

lucru aleşi/numiţi 

x          

a. Grupuri create   x          

7.1.2. 

p. 2 

Crearea Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: până în primul 

trimestru 2012 

Indicatori: Grupul de 

coordonare a implementării 

Strategiei creat 

x          

a. Grup creat   x          

7.1.2. 

p. 3 

Elaborarea şi aprobarea 

regulamentului de activitate a 

grupurilor de lucru şi a Grupului de 

coordonare a implementării 

Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: până în primul 

trimestru 2012 

Indicatori: Regulamentul de 

activitate a grupurilor de 

lucru şi a Grupului de 

coordonare a implementării 

Strategiei,  elaborat şi 

aprobat 

x          

a. Elaborare proiect Regulament Ministerul Justiției  x          
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b. Discutarea proiectului Regulamentului 

în fiecare Grup de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea 

Strategiei 

Ministerul Justiției   x         

c. Recepționarea propunerilor și 

comentariilor. Perfecționarea si 

finalizarea proiectului de Regulament 

Ministerul Justiției    x        

d. Aprobarea Regulamentului prin 

ordinul ministrului 

Ministerul Justiției     x       

7.1.2. 

p. 4 

Elaborarea şi aprobarea 

metodologiei de implementare şi 

monitorizare a Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: Metodologie 

elaborată şi aprobată 

x x x x x x x x x x 

a. Elaborare proiect Metodologie Ministerul Justiției   x x        

b. Plasarea proiectului Metodologiei pe 

situl Ministerului Justiției, precum și 

expedierea fiecărui membru a 

Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea 

Strategiei în vederea recepționării 

propunerilor și comentariilor. 

Ministerul Justiției     x       

c. Perfecționarea, finalizarea proiectului 

de Metodologiei, precum și aprobarea 

acesteia prin Ordinul ministrului 

Ministerul Justiției      x x     

7.1.2. 

p. 5 

Instruirea membrilor grupurilor de 

lucru asupra metodologiei de 

implementare a Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: 1. Numărul  de 

x x x x x x x x x x 
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cursuri  organizate 

2. Numărul de  membri ai 

grupurilor de lucru instruiţi 

a. Organizare traininguri cu privire la 

Metodologia implementării Strategiei 

Ministerul Justiției Se desfășoară cu suportul 

Consiliului Europei  

      x x x  

7.1.3. 

p. 1 

Analiza  funcţiilor şi structurii 

Ministerului Justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: până în primul 

trimestru 2012 

Indicatori: Analiză efectuată 

şi recomandări formulate 

x          

a. Analiză efectuată și recomandări 

formulate 

Ministerul Justiției Acțiunea a fost realizată în 

termenul prevăzut 

x          

7.1.3. 

p. 2 

Modificarea Regulamentului 

Ministerului Justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: în trimestrul II 

2012 

Indicatori: Proiect de act 

normativ, elaborat şi remis 

spre examinare Guvernului 

 x x x       

a. Elaborarea proiectului de modificare a 

Regulamentului Ministerului Justiției 

Ministerul Justiției Proiectul a fost elaborat pînă 

în luna mai 2012 

x x x        

b. Expedierea spre și derularea 

procedurii de avizare a proiectului de 

modificare a Regulamentului 

Ministerului Justiției 

Ministerul Justiției Proiectul a fost trimis spre 

avizare în luna iunie 2012 

   x x x     

c. Expedierea proiectului de modificare a 

Regulamentului MJ către Guvern spre 

aprobare 

Ministerul Justiției        x    
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7.1.3. 

p. 3 

Modificarea organigramei şi 

revizuirea schemei de încadrare a 

personalului Ministerului Justiţiei 

(reorganizarea structurii instituției, 

inclusiv atribuirea de noi funcţii 

Secției analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor) 

Ministerul Justiţiei Termen: în trimestrul III și 

IV 2012 

Indicatori: 1. Organigrama 

modificată 

2. Schema de încadrare a 

personalului revizuită 

3. Structura reorganizată 

    x x x x x x 

a. Analiza actelor normative existente și a 

posibilităților de modificare a acestora  

Ministerul Justiției  x x x x x      

b. Elaborarea proiectelor de modificare a 

actelor existente (Regulamentul 

Ministerului Justiției, dar și altor acte 

care reglementează activitatea 

instituțiilor subordonate) 

Ministerul Justiției  x x x x x      

c. Derularea procedurii de avizare a 

proiectelor de modificare a actelor 

existente 

Ministerul Justiției      x x     

d. Expedierea proiectului de modificare a 

actelor (Regulamentul MJ și alte acte) 

către Guvern spre aprobare 

Ministerul Justiției        x    

e. Aplicarea modificărilor în conformitate 

cu actele normative aprobate 

Ministerul Justiției Acțiune a cărei termen de 

implementare depinde de data 

aprobării modificărilor la 

actele normative relevante 

       x x x 

7.1.3. 

p. 7 

Asigurarea unor condiţii adecvate de 

lucru personalului Ministerului 

Justiției pentru a eficientiza 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul a trei 

ani: 2012, 2013, 2014 

Indicatori: 1. Tehnică 

x x x x x x x x x x 
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activitatea acestuia computerizată procurată şi 

instalată 

2. Numărul încăperilor de 

lucru renovate şi dotate 

tehnic 

a. Analiza necesităților existente Ministerul Justiției Necesitățile sunt monitorizate 

pe parcursul întregului an de 

către Direcția economico-

financiară și administrativă 

x x x x x x x x x x 

b. Procurări tehnică computerizată Ministerul Justiției Tehnica computerizată se 

procură pe parcursul 

întregului an, conform 

necesităților identificate 

x x x x x x x x x x 

c. Reparații efectuate Ministerul Justiției Desfășurare de reparații 

capitale 

    x x x x x  

7.1.4. 

p. 1 

Analiza funcţiilor şi structurii 

fiecărei instituţii implicate în 

procesul de  reformă a sectorului 

justiţiei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: Analize efectuate 

şi recomandări formulate 

x x x x x x x x x x 

a. Analiza funcțiilor și structurii 

Ministerului Justiției și a instituțiilor 

subordonate (Departamentul Instituții 

Penitenciare, Oficiul de probațiune); 

Analiza funcțiilor și structurii 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

Analiza funcțiilor și structurii 

Institutului Național al Justiției; 

Analiza funcțiilor și structurii 

Procuraturii Generale și a Consiliului 

Experți angajați de 

oficiul local al 

Consiliului Europei  

Donator – Consiliul Europei       x x x x 
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Superior al Procurorilor; Analiza 

funcțiilor și structurii CCCEC; Analiza 

funcțiilor și structurii MAI; Analiza 

funcțiilor și structurii UNEJ; Analiza 

funcțiilor și structurii Uniunii 

Avocaților și a CNAJGS. 

7.1.4. 

p. 3 

Instruirea personalului instituţiilor 

implicate în  reforma sectorului 

justiţiei pentru asigurarea 

participării active a acestuia la  

implementarea reformei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: începînd cu 

trimestrul III și IV 2012 și  

până la sfîrșitul termenului 

de acțiune al Strategiei 

Indicatori: 1. Numărul  de 

cursuri de instruire 

desfăşurate 

2. Numărul de  persoane 

instruite 

    x x x x x x 

a. Elaborarea unui plan cu privire la 

instruiri pentru toată perioada 

implementării Strategiei 

Experți angajați de 

oficiul local al 

Consiliului Europei  

Donator – Consiliul Europei;  

În baza analizei efectuate a 

funcţiilor şi structurii fiecărei 

instituţii implicate în procesul 

de reformă a sectorului 

justiţiei, precum și a 

problemelor de implementare 

identificate, elaborarea unui 

plan cu privire la instruiri, 

care să conțină subiectele cu 

privire la care este necesară 

instruirea, subiecții care 

necesită a fi instruți în mod 

primar și în mod secundar și 

un orar recomandat al 

      x x x  
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desfășurării instruirilor până 

la sfîrșitul termenului de 

acțiune al Strategiei 

b. Identificarea resurselor necesare și 

planificarea instruirilor pentru 2013   

Ministerul Justiției          x x 

7.1.5. 

p. 1 

Numirea persoanelor sau a unităților 

responsabile de planificarea 

strategică şi de monitorizarea 

reformei din cadrul instituţiilor  

din sectorul justiţiei 

Instituțiile  

din sectorul justiţiei 

Termen: în trimestrul I și II 

2012 

Indicatori: Persoane/unități 

responsabile  de planificarea 

strategică şi monitorizare, 

numite/ 

desemnate 

x x x x       

a. Expedierea unei scrisori către toate 

instituțiile din sectorul justiției privind 

numirea persoanelor sau unităților 

responsabile 

Ministerul Justiției      x x     

b. Analizarea răspunsurilor și includerea 

lor într-o bază de date 

Ministerul Justiției      x x x    

7.1.5. 

p. 3 

Instruirea personalului responsabil 

de planificarea strategică şi 

monitorizarea reformei din cadrul 

instituţiilor din sectorul justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: încapînd cu 2012 și 

până la sfîrșitul termenului 

de acțiune al Strategiei 

Indicatori: 1. Numărul de  

cursuri organizate 

2. Numărul de  persoane 

instruite 

x x x x x x x x x x 

a. Planificarea instruirilor pentru 2012-

2013 

Ministerul Justiției      x x     
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b. Organizarea unei instruiri pe tematica 

planificării strategice 

Ministerul Justiției A se identifica posibili 

donatori 

        x  

7.1.6. 

p. 1 

Conceperea şi realizarea unui sistem 

informaţional integrat de colectare, 

analiză şi schimb de informaţii 

privind implementarea reformei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul anilor 

2012 și 2013 

Indicatori: Sistem informa-

ţional conceput  şi realizat 

x x x x x x x x x x 

a. Selectarea unui expert care să 

analizeze problemele existente și să 

identifice soluții 

Ministerul Justiției      x x x    

b. Elaborarea raportului și formularea 

recomandărilor 

Ministerul Justiției A se identifica posibili 

donatori 

      x x   

c. Selectarea soluției tehnice în baza 

căreia se va realiza sistemul 

informațional 

Ministerul Justiției       x  x   

d. Elaborarea caietului de sarcini pentru 

dezvoltarea sistemului informațional 

Ministerul Justiției A se identifica posibili 

donatori 

        x x 

7.2.2. 

p. 1 

Elaborarea unui studiu privind 

îmbunătăţirea procesului de creaţie 

legislativă 

Ministerul Justiţiei Termen: până în primul 

trimestru 2012 

Indicatori: 1. Studiu 

elaborat, probleme 

identificate 

2. Recomandări formulate 

x          

a. Studiu elaborat, probleme identificate 

și recomandări formulate  

Ministerul Justiției Studiu realizat în conformitate 

cu termenul indicat 

x          

7.2.2. Elaborarea unui proiect  

de modificare a Legii  

Ministerul Justiţiei Termen: până în trimestrul x x x x       
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p. 2 nr. 780-XV din  

27 decembrie 2001 privind actele 

legislative și a Legii  

nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administrației 

publice centrale şi locale în vederea 

asigurării stabilităţii, previzibilităţii 

şi clarităţii cadrului legal 

II 2012 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

a. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiției  x x x        

b. Trimiterea proiectului spre avizare, 

recepționarea comentariilor, 

sugestiilor și propunerilor 

Ministerul Justiției     x x      

c. Remiterea proiectului spre examinare 

Guvernului 

Ministerul Justiției        x    

7.2.2. 

p. 3 

Elaborarea cadrului  normativ 

privind metodologia evaluării  

ex-ante 

Ministerul Justiţiei, 

Cancelaria de Stat 

Termen: până în trimestrul 

II 2012 

Indicatori: Cadru normativ 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

x x x x       

a. Elaborarea cadrului normativ 

(Hotărîre de Guvern) 

Cancelaria de Stat Acțiune realizată de 

Cancelaria de Stat în 2011  

x          

b. Perfecționarea HG elaborate în baza 

versiunii finale a noii Legi cu privire la 

actele legislative și remiterea spre 

aprobare către Guvern 

Cancelaria de Stat Acțiune a cărei termen de 

realizare este condiționat de 

adoptarea Legii cu privire la 

actele legislative 

      x x x x 

7.2.2. Realizarea unui manual privind Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul x x x x x x x x x x 
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p. 4 elaborarea actelor normative întregului an 2012 

Indicatori: 1. Grup de lucru 

creat 

2. Manualul privind 

elaborarea actelor normative 

realizat şi aprobat 

a. Selectarea autorilor manualului ODIHR Donator: OSCE/ODIHR    x x x     

b. Elaborarea proiectului manualului Experți selectați de 

ODIHR 

Donator: OSCE/ODIHR       x x x  

c. Prezentarea publică a proiectului 

manualului 

ODIHR Donator: OSCE/ODIHR          x 

7.2.2. 

p. 5 

Instruirea personalului implicat în 

procesul de creaţie legislativă 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: 1. Numărul de  

cursuri desfăşurate 

2. Numărul  de persoane 

instruite 

x x x x x x x x x x 

a. Identificarea surselor de organizare a 

trainingurilor pe baza noii legi ce se 

preconizează a fi adoptată 

Ministerul Justiției         x x x 

b. Organizare instruiri Ministerul Justiției Acțiune realizată în 

noiembrie-decembrie 2011 

pentru colaboratorii 

Ministerului Justiției. Alte 

instruiri se vor organiza în 

2013 în baza noii legi. 
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7.2.3. 

p. 1 

Elaborarea unui studiu privind 

accesibilitatea  publicului larg la 

actele normative (baza de date) 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică  

 

Termen: în trimestrul I și II 

2012 

Indicatori: Studiu elaborat şi 

recomandări formulate 

x x x x       

a. Identificarea surselor pentru 

elaborarea studiului și identificarea 

experților care să-l elaboreze 

Ministerul Justiției  x x x x x x     

b. Efectuarea unei vizite de schimb de 

experiență în Lituania 

Ministerul Justiției Suport donatori –Ambasada 

Lituaniei  

    x      

c. Examinarea posibilității utilizării 

și/sau adaptării softului lituanian în 

Moldova 

Ministerul Justiției      x x     

d. Elaborarea studiului și formularea 

recomandărilor 

Ministerul Justiției A se identifica posibili 

donatori 

      x x   

7.2.3. 

p. 2 

Optimizarea bazei de date a actelor 

normative 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică  

 

Termen: începînd cu 

trimestrul III 2012 pînă în 

trimestrul II 2013 

Indicatori: Baza de date 

actualizată  cu motor de 

căutare funcţional 

    x x x x x x 

a. Selectarea specialiștilor care să 

optimizeze baza de date a actelor 

normative 

Ministerul Justiției A se identifica donatori       x x   

b. Cercetarea și identificarea soluțiilor 

tehnice pentru optimizarea bazei de 

date 

Ministerul Justiției Cu concursul Ambasadei 

Lituaniei, care finanțează în 

luna iulie 2012 o vizită de 

    x    x x 
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schimb de experiență în 

Lituania; A se identifica 

donatori 

7.2.4. 

p. 1 

Elaborarea unui studiu privind 

îmbunătăţirea procesului de 

armonizare a legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene 

Ministerul Justiţiei Termen: trebuia realizat în 

ultimul trimestru 2011 

Indicatori: 1. Studiul 

elaborat şi problemele 

identificate 

2. Recomandări formulate 

          

a. Studiu realizat în 2011 Experți contractați de 

PNUD 

Experți contractați de PNUD 

au elaborat studiul în 2011 

          

7.2.4. 

p. 2 

Elaborarea proiectului de modificare 

a hotărîrilor Guvernului nr.190 din  

21 februarie 2007 privind crearea 

Centrului de armonizare a legislației 

și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu 

privire la armonizarea legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia  

comunitară 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Cancelaria de Stat 

 

Termen: până trimestrul II 

2012 

Indicatori: Proiect de act 

normativ elaborat şi remis 

spre examinare Guvernului 

x x x x       

a. Elaborarea proiectului de modificare a 

HG nr. 190 din 21 februarie 2007 şi 

HG nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 

Ministerul Justiției Realizat în 2011 x          

b. Expedierea proiectului spre avizare şi 

coordonare către autorităţile publice. 

Întocmirea tabelului de divergenţă. 

Ministerul Justiției  x x x x x      

c. Remiterea proiectului spre examinare 

şi aprobare Guvernului 

Ministerul Justiției Va merge în pachet cu 

proiectul Legii cu privire la 

actele normative și depinde de 

    x x x    
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acesta din urmă 

7.2.4. 

p. 3 

Reformarea structurii Centrului de 

armonizare a legislaţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: 1.Noua structură 

a Centrului de armonizare a 

legislaţiei, aprobată 

2. Sistemul de specializare a  

personalului Centrului de 

armonizare a legislaţiei, 

stabilit 

x x x x x x x x x x 

a. Analiza structurii Centrului de 

armonizare a legislaţiei și a opțiunilor 

de îmbunătățire a acesteia 

Ministerul Justiției  x          

b. Aprobarea noii structuri și aplicarea 

modificărilor în practică 

Ministerul Justiției      x x x    

c. Introducerea sistemului de specializare 

a personalului Centrului de armonizare 

a legislaţiei 

Ministerul Justiției       x x x x x 

7.2.4. 

p. 4 

Instruirea personalului implicat în 

procesul de armonizare a legislaţiei 

naționale cu legislaţia Uniunii 

Europene 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Cancelaria de Stat 

Termen: începînd cu anul 

2012 și pînă în 2014 

Indicatori: 1. Nivelul de 

cunoştinţe în domeniu şi  

necesităţile de instruire 

evaluate 

2. Curricula şi planul de 

instruire elaborate 

3. Numărul de  cursuri 

desfăşurate 

x x x x x x x x x x 
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4. Numărul personalului 

instruit 

a. Identificarea necesităţilor de instruire 

a colaboratorilor Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei, potrivit 

procedurii de evaluare anuală a 

funcţionarilor publici. 

Ministerul Justiţiei   x    x    x 

b. Identificarea partenerilor pentru 

desfăşurarea instruirilor, precum şi a 

surselor financiare necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor ce vizează 

instruirile date. 

Ministerul Justiţiei   x x x x x x x x x 

c. Elaborarea planului anual de instruire Ministerul Justiţiei Donatori: Ambasada 

României, UNDP 

 x    x    x 

7.3.1. 

p. 1 

Optimizarea mecanismului existent 

de coordonare a asistenţei 

donatorilor externi prin corelarea 

acestuia cu mecanismul de 

coordonare a implementării 

Strategiei 

Ministerul Justiţiei, 

Cancelaria de Stat 

Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: 1. Mecanismul de 

coordonare a asistenţei 

externe optimizat 

2. Numărul de reuniuni 

periodice desfăşurate 

x x x x x x x x x x 

a. Analiza mecanismului anterior de 

coordonare a asistenței donatorilor și 

corelarea lui cu mecanismul de 

coordonare a implementării Strategiei 

prin reglementarea acestuia prin 

Regulament și constituirea unui 

Secretariat comun 

Ministerul Justiției  x x         
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b. Desfășurarea ședințelor cu donatorii în 

baza mecanismului optimizat 

Ministerul Justiției     x   x   x 

c. Organizarea unei mese rotunde cu 

discuții și recomandări cu privire la 

optimizarea mecanismului existent de 

coordonare a asistenţei donatorilor  

Grupul pentru 

coordonarea și 

monitorizarea 

implementării 

Pilonului VII. 

Donatori: Programul Konrad 

Adenauer, Ministerul Justiției 

României  

       x   

7.3.1. 

p. 2 

Elaborarea periodică a listelor de 

priorităţi care necesită asistenţă 

externă 

Ministerul Justiţiei Termen: anual începînd cu 

2012 și pînă la sfîrșitul 

perioadei de implementare a 

Strategiei 

Indicatori: Liste de priorităţi 

elaborate 

x x x x x x x x x x 

a. Aprobarea in grupuri de lucru a listei 

de priorităţi care necesită asistenţă 

externă pentru anul 2012 

Ministerul Justiției Acțiune realizată x          

b. Elaborarea și aprobarea in grupuri de 

lucru a listei de priorităţi care necesită 

asistenţă externă pentru anul 2013 

Ministerul Justiției Acțiune realizată   x        

7.3.2. 

p. 1 

Crearea unui mecanism ce ar asigura 

schimbul constant de informaţii 

dintre sectorul neguvernamental şi 

reprezentanții sectorului justiţiei  

privind activităţile de implementare 

a Strategiei 

Ministerul Justiţiei Termen: pe parcursul 

întregului an 2012 

Indicatori: 1. Mecanismul 

creat şi funcțional  

2. Componența 

secretariatului stabilită 

x x x x x x x x x x 

a. Instituirea unui mecanism ce ar 

asigura schimbul constant de informaţii 

Ministerul Justiției  x x x x       
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dintre sectorul neguvernamental şi 

reprezentanții sectorului justiţiei  

privind activităţile de implementare a 

Strategiei în cadrul Regulamentului cu 

privire la funcționarea grupurilor de 

lucru privind cooronarea și 

monitorizarea implementării Strategiei 

b. Delimitarea în cadrul Secterariatului a 

persoanelor care sunt responsabile de 

comunicarea cu societatea civilă 

Ministerul Justiției   x x        

c. Crearea unei pagini web în cadrul site-

ului Ministerului Justiției cu informații 

relevante privind implementarea 

Strategiei 

Ministerul Justiției Pagină web creată: 
http://www.justice.gov.md/category.php?  

l=ro&idc=155&nod=1& 

 

   x       

d. Organizarea unei mese rotunde cu 

discuții și recomandări cu privire la 

optimizarea mecanismului existent de 

schimb de informații dintre sectorul 

neguvernamental şi reprezentanții 

sectorului justiţiei  privind activităţile 

de implementare a Strategiei 

Grupul pentru 

coordonarea și 

monitorizarea 

implementării 

Pilonului VII. 

Donatori: Programul Konrad 

Adenauer, Ministerul Justiției 

României  

       x   

7.3.2. 

p. 2 

Organizarea reuniunilor periodice 

dintre  reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanții 

sectorului justiţiei 

Ministerul Justiţiei Termen: anual începînd cu 

2012 și pînă la sfîrșitul 

perioadei de implementare a 

Strategiei 

Indicatori: Numărul de 

reuniuni periodice 

desfăşurate 

x x x x x x x x x x 

http://www.justice.gov.md/category.php
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a. Identificarea surselor pentru 

organizarea ședințelor periodice, 

precum și a temelor de interes major 

Ministerul Justiției    x x x      

b. Organizarea unei reuniuni pe aspecte 

semnificative legate de implementarea 

Strategiei 

Ministerul Justiției          x  

 

 

 

 


