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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V 

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 de activitate al 

Grupului de lucru pentru Pilonul 5 

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 Intermediat de 

Monitorizare de către Grupul de lucru pentru 

Pilonul 5  

Grupul de lucru Până la 15 august 2012       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 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

20

11 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1.1. 

Pnc.1 

Efectuarea studiului datelor statistice 

privind: 

 a) numărul de cereri depuse în  

cauzele economice în instanțele de pe 

raza sediului (domiciliului) părţilor; 

b) numărul agenţilor economici 

înregistraţi în unităţile administrativ-

teritoriale, care pot fi implicaţi în 

cauzele economice 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

 x x x x x       

a. Formarea Grupului de lucru  MJ (DAJ)/ Camera 

Înregistrării de Stat 

  BERD            

b. Elaborarea Studiului MJ (DAJ)/ Camera 

Înregistrării de Stat 

        x x   

5.1.1. 

Pnc. 2 

Elaborarea proiectului de  modificare a 

Legii  nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească în  

vederea redistribuirii  posturilor de 

judecători către curţile de apel şi 

judecătorii 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Acțiune realizată 

1. Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

2. Numărul de judecători 

redistribuiţi 

 x x x x x       
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a. Elaborarea Proiectului de lege  MJ(Direcția generală a 

legislației) 

   x          

5.1.1. 

Pnc. 3 

Elaborarea cadrului normativ privind 

mutarea sediului  colegiului civil al 

Curţii de Apel Chişinău la adresa 

sediului fostei  Curţi de Apel 

Economice 

Ministerul Justiţiei, 

Cancelaria de Stat 

Acțiune realizată   x x x x       

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

şi aprobat 

 

a.   Notă. A fost încheiat un 

contract de locațiune cu 

Curtea de Apel Chișinău de 

aceea nu a fost necesar 

intervenție la nivel legislativ.  

 

  x x         

5.1.1. 

Pnc. 4 

Elaborarea planului de instruire în 

domeniul examinării cauzelor 

economice (comerciale) 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Acțiune realizată  x x          

 

Plan de instruire elaborat şi 

aprobat 

 

a. Plan de studiu realizat INJ     x          

5.1.1. 

Pnc. 5 

Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor în domeniul examinării 

cauzelor economice (comerciale) 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

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

 

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de judecători 

instruiţi 

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

b. Desfășurarea cursurilor  INJ     x x       

5.1.2. Elaborarea unor studii privind   

funcţionarea instituţiei medierii  în 

domenii specifice (litigii familiale, civile 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Studii elaborate şi 

recomandări formulate 

  x x x x x x x x x x 
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Pnc. 1 şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, privind protecţia 

consumatorului) şi oportunitatea 

dezvoltării unui sistem de mediere 

comunitară şi a instituţiei arbitrajului 

 

 

Familiei, 

Ministerul Economiei, 

Consiliul de Mediere, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

a. Grup de lucru format  Consiliul de Mediere   BERD          x  

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea Studiului  

Consiliul de Mediere            x  

c. Realizarea Studiului            x x 

5.1.4. 

Pnc. 1 

Elaborarea unui studiu privind 

reglementarea şi aplicarea 

mecanismelor de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor arbitrale 

străine 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Studiul elaborat şi 

recomandările formulate 

  x x x x x x x x x x 

a. Contractarea unui expert  MJ (Direcția generală 

a legislației ) 

 BERD 

UNDP 
   x        

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea Studiului  

MJ (Direcția generală 

a legislației) 

   x         

c. Realizarea Studiului Expert contractat      x x x x x x x 

5.1.4. 

Pnc.2  

Modificarea cadrului normativ în 

vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor 

arbitrale străine 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

şi remis spre examinare 

Guvernului. 

      x x x x x x 

a. Grup de lucru format  MJ  (Direcția generală 

a legislației) 

 BERD 

UNDP 
         x  

b. Proiect de modificare a cadrului MJ(Direcția generală a           x x 
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normativ  legislației) 

5.2.1. 

Pnc. 1 

Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la administratorii autorizaţi   

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Economiei 

Acțiunea realizată  x x          

( Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului)  

a. Grup de lucru creat MJ(Direcția generală a 

legislației) 

  x           

b. Proiect de lege elaborat MJ(Direcția generală a 

legislației) 

 x           

c. Nota informativă elaborată MJ(Direcția generală a 

legislației) 

  x           

5.2.1. 

Pnc. 2 

Crearea cadrului instituţional pentru 

exercitarea profesiei de administrator 

autorizat 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Economiei 

Structuri pentru 

desfășurarea  activității de 

administrator autorizat, 

create 

   x x x x x x    

a. Grup de lucru creat MJ(Direcția generală a 

legislației) 

  x           

b. Elaborarea Regulamentului cu privire la 

modul de organizare și funcționare a 

Comisiei de autoriza și disciplină  

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

  x x x x x x x    

c. Instituirea Comisiei de autorizare și 

disciplină 

          x   

5.2.1. 

Pnc. 3 

Elaborarea proiectelor de acte 

normative privind admiterea în 

profesia de administrator autorizat şi 

supravegherea acestei activităţi 

Ministerul Justiţiei  

 

Proiecte de acte normative 

elaborate şi aprobate 

   x x x x x x x x x 

a. Grup de lucru creat  MJ(Direcția generală a 

legislației) 

  x           
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b. Elaborarea proiectelor de acte normative 

privind admiterea în profesia de 

administrator autorizat și supravegherea 

acestei activități. 

MJ(Direcția generală a 

legislației) 

   x x x x x x x x x 

5.2.2. 

Pnc. 1 

Elaborarea planului de instruire a 

administratorilor autorizaţi 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

Planul de instruire elaborat       x x x x x x 

a. Plan de instruire elaborat  INJ              

5.3.1. 

Pnc. 1 

Efectuarea unui studiu referitor la 

metodele de modernizare a sistemului 

de evidenţă electronică a agenţilor 

economici 

Centrul de Guvernare 

Electronică,  

Ministerul Justiţiei, 

 Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

  x x x x x x x x x x 

a. Grup de lucru creat  MJ           x    

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea studiului  

MJ/ Centrul de 

Guvernare Electronică  

         x   

c. Elaborarea Studiului            x x x 

5.3.2. 

Pnc.1  

Efectuarea unui studiu privind 

registrul unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

  x x x x x x x x x x 

a. Grup de lucru creat  MJ (Cabinetul 

Ministrului) 

         x    

b. Stabilirea Termenilor de referință pentru 

realizarea studiului  

MJ (Cabinetul 

Ministrului) 

         x   
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d. Elaborarea Studiului  MJ (Cabinetul 

ministrului) 

         x x x 

5.3.3. 

Pnc. 1 

Modificarea cadrului normativ în 

vederea extinderii volumului de 

informaţii din registrele electronice de 

evidență a agenţilor economici pentru 

acces gratuit   

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

şi remis spre examinare 

Guvernului 

  x x x x x x x x x x 

a. Grup de lucru creat  MJ(Direcția generală a 

legislației) 

            x 

b. Proiect de modificare a cadrului 

normativ  

MJ (Direcția generală 

a legislației) 

           x 

 


