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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului III 

 Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești 

 

 

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 x x 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        

4.  Elaborarea și aprobarea Planului anual 2012 de 

implementare a Strategiei 

Grupul de lucru       x     

5.  Recepționarea rapoartelor de activitate de la 

instituțiile responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni pentru perioada 

1 octombrie 2011- 30 iunie 2012 

Instituțiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2012      x     

6.  Aprobarea Raportului Sectorial de Monitorizare  Grupul de lucru Până la 15 august 2012     x x     

7.  Recepționarea rapoartelor de activitate de la 

instituțiile responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni pentru perioada 

1 iulie 2011- 30 iunie 2012 – 30 decembrie 2012 

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Până la 15 decembrie 2012 pentru 

instituțiile care nu au activități în 

decembrie și până la 15 ianuarie 

2013 pentru instituțiile care au 

activități în decembrie 
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8.  Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru  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 

          

 

 

  SECȚIUNEA II: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni.  

 

Nr. Acțiune / Subacțiune Implementator Detalii privind implementarea 

acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.1. 

Pnct.1 

Elaborarea proiectului  de  modificare a Legii  

nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 privind asistenţa 

juridică garantată de stat în vederea creării 

aparatului administrativ al Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a 

oficiilor teritoriale ale acestuia 

Ministerul Justiției, 

Ministerul Finanţelor, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat 

Acțiune realizată 

(grup de lucru creat, studiu 

efectuat şi recomandări formulate, 

Proiect de lege elaborat şi remis 

spre examinare Guvernului ) 

 

x x x x       

a. Proiect de lege elaborat  MJ  Donator: Fundația SOROS           

b. Aprobarea schemei de încadrare CNAJGS        x    

c. Angajarea personalului CNAJGS        x    

3.1.1. 

Punct. 2 

Efectuarea unui studiu privind necesităţile de 

personal în oficiile teritoriale ale Consiliului 

Naţional pentru Asistenţa 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 

1. Analiză efectuată şi 

recomandări formulate. 

2. Schema de încadrare a 

personalului ajustată. 

    x x x x x x 

a. Formarea grupului de lucru CNAJGS/ MJ      x      

b. Determinarea sarcinilor de cercetare CNAJGS/MJ       x x x   
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c. Angajarea experţilor CNAJGS/MJ          x x 

3.1.1. 

Punct. 3 

Elaborarea proiectului de  modificare a unor 

acte legislative (Codul de procedură civilă, 

Legea privind asistenţa juridică garantată de 

stat, Codul contravenţional etc.). 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat 

Acțiune realizată x          

(Grup de lucru creat, Proiect de 

lege elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului)  

a. Proiect de lege elaborat și prezentat Guvernului    x          

3.1.1.  

Punct.4 

Elaborarea mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată 

de stat 

Ministerul Justiției, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat 

1. Grup de lucru creat. 

2. Proiect de modificare a cadrului 

normativ elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare. 

    x x x x x x 

a. Elaborarea Proiectului mecanismului  MJ Donator: UNDP parțial          x 

3.1.1.  

Punct.5 

Elaborarea mecanismului de acces la bazele de 

date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor 

de asistenţă juridică garantată de stat 

Ministerul Justiție, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Agenţia 

Relaţii Funciare şi Cadastru 

 

Acțiune parțial realizată x x x x x x x x x x 

 

Proiect de lege elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

 

a. Grup de lucru creat  MJ Donator: UNDP parțial       x    

b. Contactarea instituțiilor aferente cu solicitarea 

de a acorda accesul la datele deținute de 

acestea 

MJ   x         

c. Elaborarea Proiectului de lege MJ          x x 

3.1.1.  

Punct. 6 

Monitorizarea implementării normelor în 

domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi 

ajustarea cadrului legal şi instituţional 

Ministerul Justiției, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

Acțiune realizată 

 pentru anul 2012 

 

x x x x x x x x x x 
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de Stat, Uniunea Avocaţilor  

1. Monitorizare desfăşurată. 

2. Raport de monitorizare întocmit 

şi difuzat. 

a. Demararea procesului de monitorizare a 

acordării asistenței garantate de stat pe cauzele 

non- penale 

MJ Donator: UNDP parțial x x x x x x x x x x 

b. Întocmirea raportului de monitorizare și 

prezentat Secției de analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor / MJ 

MJ   x   x      

3.1.2. 

Punct.1   

Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor 

care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat şi asigurarea transparenţei 

procesului de selectare a avocaţilor 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat, Uniunea Avocaţilor 

Proiectul de modificare a 

Regulamentului cu privire la 

concursul de selectare a avocaţilor 

pentru acordarea asistenţei juridice 

calificate garantate de stat, 

elaborat şi aprobat 

    x x x x x x 

a Formarea grupului de lucru          CNAJGS      x      

b. Elaborarea proiectului de modificare a 

regulamentului 

CNAJGS       x x    

c. Consultarea proiectului de modificare a 

regulamentului 

CNAJGS         x   

d. Aprobarea modificărilor la regulament CNAJGS          x x 

3.1.2. 

Punct. 6  

Elaborarea metodologiei de planificare a 

costurilor pentru acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat,  

Ministerul Finanţelor, 

Uniunea Avocaţilor 

Acțiune realizată x x x x       

Metodologie elaborată 

a. Estimarea necesităților de asistență juridică  CNAJGS  x x         

b. Estimarea costurilor și includerea acestora în 

Cadrul bugetar de cheltuieli pe termenul mediu 

CNAJGS     x       
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2013-2015 

3.1.2. 

Punct. 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 

1. Studiu efectuat şi recomandări 

formulate. 

2. După caz, proiect pilot 

implementat. 

    x x x x x x 

a. Formarea grupului de lucru CNAJGS Notă: urmează de modificat 

Planul de acțiuni pentru a stabili 

anul 2013 pentru realizarea 

acestei acțiuni din consideratul că 

aceasta va avea acoperire 

bugetară în 2013. 

      x    

b. Determinarea sarcinilor de cercetare CNAJGS         x x  

c. Angajarea experţilor CNAJGS          x  

d. Realizarea studiului CNAJGS           x 

3.1.3. 

Punct. 1 

Testarea sistemului de asistenţă juridică primară 

acordată de para - jurişti comunitari 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat,  

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Acțiune realizată x x x x x x x x x x 

1. Testare desfăşurată. 

2. Raport de evaluare întocmit, 

recomandări formulate. 

a. Acordarea asistenţei juridice primare prin 

intermediul para - juriştilor comunitari 

CNAJGS Donator / Instituție 

implementatoare : Fundația 

SOROS Moldova 

    x x x x x x 

b. Monitorizarea asistenţei juridice primare 

acordate prin intermediul para-juriştilor 

comunitari 

CNAJGS Donator / Instituție 

implementatoare: Fundația 

SOROS Moldova 

    x x x x x x 

3.2.1. 

Punct.1 

  

Efectuarea unui studiu privind funcţionarea 

fiecăreia dintre profesiile conexe sistemului 

justiției 

Ministerul Justiţiei, 

organele de autoadminis-

trare ale profesiilor conexe 

sistemului justiției 

1. Studiu efectuat şi recomandări 

formulate. 

2. Numărul de discuţii publice 

desfăşurate. 

x x x x x x x x x x 
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a. Formarea Grupului de lucru pentru elaborarea 

studiului  

MJ/ Cabinetul Ministrului         x    

b. Stabilirea Termenilor de referință MJ/ Cabinetul Ministrului         x   

c. Discuții/dezbateri cu organele de 

autoadministrare ale profesiilor conexe 

MJ/ Cabinetul Ministrului            x 

d. Întocmirea raportului MJ/ Cabinetul Ministrului           x 

3.2.1. 

Punct. 2. 

Elaborarea proiectului de  modificare a Legii 

nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti  şi  a Codului de executare nr. 

443-XV din  24 decembrie 2004 

Ministerul Justiţiei,  

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Proiect de lege elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

 

    x x x x x x 

a. Elaborarea modificărilor Legii nr. 113 și a 

Codului de executare 

MJ/DGL, DAJ         x   

b. Consultarea proiectului  MJ/ DGL, DAJ         x x  

c. Definitivarea proiectului și remiterea către 

Guvern 

MJ/ DGL, DAJ           x 

3.2.1. 

Punct. 4  

Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat Ministerul Justiției  1. Grup de lucru creat 

2. Proiect de lege elaborat și remis 

spre examinare Guvernului 

x x x x x x x x x x 

a. Grup de lucru format  MJ/ Direcția notariat și 

avocatură 

 x          

b. Elaborarea Proiectului MJ/ Direcția notariat și 

avocatură 

 x x x x x x x x x x 

c. Prezentarea proiectului  MJ/ Direcția notariat și 

avocatură 

          x 

3.2.2. 

Punct. 1  

Elaborarea standardelor de calitate pentru actele 

(acţiunile) reprezentanţilor fiecărei profesii 

conexe sectorului justiţiei 

Organele de 

autoadministrare a fiecărei 

profesii, 

Ministerul Justiţiei 

1. Grupuri de lucru create. 

2. Standarde elaborate şi aprobate. 
       x x x 

a. Grup de lucru  creat  MJ/ Coordonator Cabinetul 

Ministrului  

          x 
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b. Elaborarea standardelor MJ/ Coordonator Cabinetul 

Ministrului  

           

3.2.3. 

Punct. 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 a fiecărei 

profesii 

Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 

       x x x 

a. Constituirea Grupului de lucru  MJ           x 

b. Stabilirea Termenilor de referință și a 

obiectivelor Standardelor  

MJ           x 

c. Discuții cu reprezentanții organelor de 

autoadministrare a fiecărei profesii juridice 

conexe 

           ‘13 

d. Elaborarea studiului            `13 

3.2.5.  

Punct. 1  

Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi 

a planului de învățământ pentru instruirea 

continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe 

sectorului justiţiei 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare a fiecărei 

profesii 

Curriculă şi planul de învățământ 

elaborate 
x x x x x x x x x x 

a. Adresare tuturor organelor de 

autoadministrare pentru evaluarea necesităților 

de instruire  

INJ      x  x    

b.  Elaborarea curriculei  INJ            

3.2.9. 

Punct. 1 

Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, 

de asigurare socială şi medicală existent, al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sectorului 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 
x x x x x x x x x x 
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sistemului justiției  

a. Grup de lucru format  MJ          x  

b. Stabilirea Termenilor de referință și a 

obiectivelor studiului  

MJ          x  

c. Discuții cu reprezentanții organelor de 

autoadministrare a fiecărei profesii juridice 

conexe 

MJ           x 

d. Elaborarea studiului MJ           x 

3.3.1. 

Punct. 1 

Monitorizarea impactului reglementărilor 

actuale în domeniul executării hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

1. Monitorizare desfăşurată. 

2. Raport de monitorizare întocmit 

şi difuzat. 

x x x x x x x x x  

a. Monitorizare, semestrială efectuată privind 

executarea hotărârilor CEDO 

MJ/ DAG         x   

b. Procesul de colectare a informației / 

Contactarea UNEJ 

MJ/ DEJ        x x   

c. Întocmirea și prezentarea raportului  MJ/ DEJ          x x 

3.3.1. 

Punct. 2 

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor în 

domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Proiect de modificare a cadrului 

normativ elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

    x x x x x x 

a. Elaborarea Proiectului de modificare a 

cadrului legal 

MJ/DEJ         x x  

b. Consultarea proiectului MJ/ DGL          x x 

c.  Definitivarea proiectului și remiterea către 

Guvern 

           x 

3.3.1. 

Punct. 3 

Elaborarea Regulamentului privind executarea 

hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile 

Omului 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Proiect de Regulament elaborat şi 

remis Guvernului spre examinare 

 

    x x x x x x 
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- - - - - - - - - - - - - - 

3.3.2. 

Punct. 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 

Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 

 

x x x x       

a. Colectarea și procesarea informației necesare  MJ/ DAJ        x x   

b. Elaborarea Studiului             x 

3.3.2.  

Punct.2  

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea consolidării instituţionale 

şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Proiect de modificare a cadrului 

normativ elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

    x x x x x x 

a. Elaborarea Proiectului de modificare MJ/DAJ, DGL         x x  

b. Consultarea proiectului MJ/DAJ, DGL          x  

c.  Definitivarea proiectului și remiterea către 

Guvern  

           x 

3.3.3.  

Punct. 1  

Efectuarea unui studiu în vederea stabilirii 

deficienţelor în sistemul de management al 

informaţiei şi de  comunicare, care au impact 

asupra executării hotărârilor judecătoreşti 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, 

Ministerul Justiţiei 

Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 

 

 x x x x x x    

a. Discuții cu actorii cheie UNEJ/MJ        x    

b. Elaborarea Studiului  UNEJ/MJ         x x  

3.3.3. 

Punct. 2  

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din 

sistemul de management al informaţiei şi de  

comunicare, inclusiv în partea ce ţine de 

asigurarea accesului la bazele de date 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, 

autorităţile care gestionează 

bazele de date 

Proiect de modificare a cadrului 

normativ elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

    x x x x x x 

a. Elaborarea Proiectului de modificare a 

cadrului normativ 

MJ/ UNEJ         x x  
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b. Consultarea proiectului MJ/UNEJ          x x 

c.  Definitivarea proiectului și remiterea spre 

Guvern  

MJ/UNEJ           x 

3.3.4. 

Punct. 1  

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de 

instruire a judecătorilor şi executorilor 

judecătoreşti privind noul mecanism de reparare 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 

la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărîrii judecătoreşti 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

 

Acțiune realizată pentru 

perioada de raportare 

x x x x x x x x x x 

 

1. Numărul de cursuri de instruire 

desfăşurate. 

2. Numărul de persoane instruite. 

a. Stabilirea Agendei și a listei de formatori  INJ CoE x          

b. Desfășurarea cursurilor INJ  x   x       

3.3.5. 

Punct. 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 

Studiu efectuat  şi recomandări 

formulate 
x x x x x x x    

a. Solicitarea și analiza informației  MJ Donatori: BERD 

UNDP 
      x    

b. Elaborarea Studiului          x x  

3.3.5. 

Punct. 2 

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

legislativ privind mecanismul de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Acțiune realizată  x x x x x x x x x 

Proiect de lege elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

a. Grup de lucru format MJ/DGL Donatori: BERD 

UNDP 

x          

b. Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ 

MJ/DGL  x          

 


