
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiţiei –  

  Rolul justiției în dezvoltarea economică   
 

 

PLAN de ACTIVITATE –2014 

     

Secţiunea I: Planul de activitate al Grupului de Lucru 

 

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 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă 

pentru 2015 

Grupul de lucru      x        

3.  Elaborarea şi aprobarea Planului anual 2014 de 

implementare a Strategiei 

Grupul de lucru    x x x x       

4.  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 x      

5.  Recepţionarea rapoartelor de activitate 

intermediare de la instituţiile cheie responsabile 

pentru implementarea Strategiei şi Planului de 

acţiuni pentru perioada pînă în 15 iulie 2014 

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Până la 15 august 2014       x     x 

6.  Aprobarea raportului intermediar cu privire la 

implementarea Strategiei în 2014 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 

2014 

        x    

7.  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 2014 şi se 

aprobă de Grupul de 

lucru pînă la 10 

februarie 2015. 

          x x 



 

 

 

Secţiunea II: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni pentru Pilonul V anul 2014 

 

 

 

ACȚIUNI RESTANTE 2013 / CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2014 

  
 

 

Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția 

responsabilă 

Detalii privind implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1.1.p.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 economii înregistraţi în 

unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi 

implicaţi în cauzele economice 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anilor 2011- 2014 (trimestrul 

I, 2011 - Trimestrul II,  2012) 

Indicatori:             

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

            

   Notă: Acțiune desuetă             

5.1.2.p.1 Elaborarea unor studii privind   funcţionarea 

instituţiei medierii în domenii specifice (litigii 

familiale, civile şi comerciale, de muncă, de 

contencios administrativ, privind protecţia 

consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui 

sistem de mediere comunitară şi a instituţiei 

arbitrajului 

Ministerul Justiţiei 

(Consiliul de Mediere), 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Economiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012 ( Trimestrul I-IV,  

2012) 

Indicatori:             

Studii elaborate şi 

recomandări formulate 

            

a) Identificarea surselor financiare pentru realizarea 

studiului 

Ministerul Justiţiei 

(Cabinetul Ministrului, 

DEFA) 

 x x x          

b) Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea 

serviciilor de elaborare a studiului şi publicarea 

acestuia în publicaţiile relevante 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, DEFA) 

Consiliul de Mediere 

 x x x x         

c) Selectarea experţilor şi coordonarea procesului de 

efectuare a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ, DEFA) 

Consiliul de Mediere 

Experţi selectaţi în termen, 

contracte încheiate şi 

înregistrate în termen util, 

proces de coordonare în 

elaborarea studiului realizat în 

  x x x x x x x    



mod adecvat 

d) Organizarea prezentării publice a studiului efectuat Ministerul Justiţiei 

(DPSJ) 

 

Prezentarea public organizată         x x   

e) Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor şi 

comentariilor parvenite în rezultatul prezentării 

publice a studiului 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ) 

Consiliul de Mediere 

Analiză efectuată în mod 

calitativ şi cu consultarea 

tuturor părţilor interesate 

         x x  

f) Formularea recomandărilor care se impun  Ministerul Justiţiei 

(DPSJ) 

Consiliul de Mediere 

Recomandări formulate în 

termen util şi argumentate în 

mod fundamental 

          x x 

5.1.2.p.2 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

normativ privind funcționarea instituţiei medierii în 

domenii specifice (litigii familiale, civile şi 

comerciale, de muncă, de contencios administrativ, 

privind protecţia consumatorului) 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2013 ( Trimestrul I-IV,  

2013) 

Indicatori:             

Proiecte de modificare a 

cadrului normativ, elaborate 

şi remise spre examinare 

Guvernului  

            

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la mediere 

după avizare 

Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

   x x         

b) Expertiza anticorupție la proiect Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

     x x       

c) Definitivarea proiectului și remiterea acestuia 

guvernului 

Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

       x x     

5.1.4.p.2 Modificarea cadrului normativ în vederea 

reglementării mecanismelor de recunoaștere  și 

executare a hotărârilor arbitrale străine 

Ministerul Justiţiei, 

instanţele judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anilor 2012 - 2013 (Trimestrul 

III, 2012 - Trimestrul II, 2013) 

Indicatori:                                   

Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

 

            

a) Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ 

Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

   x x x x       

b) Consultarea proiectului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 
      x x x     



c) Expertizarea proiectului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 
         x    

d) Definitivarea proiectului și remiterea Guvernului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 
          x x x 

5.2.1.p.2 Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea 

profesiei de administrator autorizat 

Ministerul Justiţiei 

Ministerul Economiei 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012 (Trimestrul II-

III,  2012) 

Indicatori:                                   

Structuri pentru desfășurarea 

activității de administrator 

autorizat, create 

            

a) Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de 

organizare și funcționare a Comisiei de autoriza și 

disciplină MJ (Direcția generală a legislației)  

  

 

Ministerul Justiţiei 

(DPSJ) 

     x        

b) Instituirea Comisiei de autorizare și disciplină Ministerul Justiţiei 

(DPSJ) 

          x x  

5.2.1.p.3 Elaborarea proiectelor de acte normative privind 

admiterea în profesia de administrator autorizat şi 

supravegherea acestei activităţi. 

Ministerul Justiţiei Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012 (Trimestrul II-

IV, 2012) 

Indicatori:                                 
Proiecte de acte normative 

elaborate şi aprobate.                                                                                              

            

a) Elaborarea si ajustarea proiectelor regulamentelor Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

    x x x       

b) Consultarea proiectelor regulamentelor 

 

Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

      x x x     

c) Definitivarea si aprobarea acestora Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

        x x x   

5.2.2.p.3 Elaborarea  manualului administratorului autorizat Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2013  (Trimestrul I -

IV, 2013) 

Indicatori:                                 
Manual elaborat şi distribuit 

            

a) Intrarea în vigoare a cadrului normativ MJ/ME      x   x     



b) Modificarea Legii cu privire la Institutul Național al 

Justiției 

MJ/ME          x    

c) Identificarea surselor financiare  

 

INJ/MJ           x   

d) Identificarea experţilor. INJ/MJ            x  

5.3.1.p.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 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012  (Trimestrul I-IV,  

2012) 

Indicatori:                                  
Studiul efectuat şi 

recomandări formulate                                                                        

            

a) Prezentarea studiului Grupului de lucru 

 

Ministerul Justiţiei    x x         

b) Stabilirea  unui Plan de acțiuni privind implementarea 

recomandărilor și desemnarea instituțiilor 

responsabile de implementare 

 

Ministerul Justiţiei     x x        

5.3.2.p.1 Efectuarea unui studiu privind registrul unic al 

agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012  (Trimestrul I-IV,  

2012) 

Indicatori:                                  
Studiul efectuat şi 

recomandări formulate                                

            

a) Prezentarea studiului Grupului de lucru 

 

Ministerul Justiţiei    x x         

b) Stabilirea  unui Plan de acțiuni privind implementarea 

recomandărilor și desemnarea instituțiilor 

responsabile de implementare 

 

Ministerul Justiţiei     x x        

5.3.3.p.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 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2012  (Trimestrul I-IV,  

2012) 

Indicatori:                                   
Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului                             

            



a) Cercetarea cadrului normativ existent Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

   x x x        

b) Elaborarea proiectului de madificare a cadrului 

normativ 

Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

     x x x      

c) Avizarea proiectului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

       x x x    

d) Expertizarea proiectului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

         x x   

e) Remiterea proiectului Guvernului Ministerul Justiţiei 

(DGL) 

          x x  

5.3.3.p.2 Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a 

informaţiei gratuite, cît şi a celei contra plată,  cu 

privire la agenţii economici 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţi-ilor 

Termen:                                     

A se implementa pe parcursul 

anului  2013  (Trimestrul  I-

IV,  2013) 

 

Indicatori:                                
Sistemul electronic 

îmbunătăţit                                                     

            

   Notă: Centrul de Guvernare 

Electronică nu a inclus o astfel 

de activitate în cadrul 

Planurilor de Acțiuni pentru 

2013 si pentru 2014, nu a fost 

adresată nici o solicitare și 

propunere în acest context de 

către Ministerul  Economiei și 

Ministerul  Justiției, în baza 

cărora să includem această 

activitate în Agenda de e-

Transformare a Guvernării și, 

respectiv, în Planurile de 

Acțiuni aferente. Solicităm 

clarificarea cu partenerii 

specificați în Planul de Acțiuni 

a statutului și aranjamentelor 

de implementare a acestei 

activități. 

            

 

 

 

 

Secţiunea III: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni 

 

 



ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2014 

  

 
Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția  

responsabilă 

Detalii privind implementarea 

acţiunii 

1   2   3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

5.1.2.p.4 Elaborarea planului de instruire în domeniul 

medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, 

mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici 

responsabili de reprezentarea propriei instituţii în 

instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor și a 

petiţiilor cetăţenilor 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia de 

Administrare Publică 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2014 (trimestrul I, 

2014) 

Indicatori:             
Plan de instruire elaborat 

            

a) Elaborarea agendelor de instruire INJ    x          

b) Organizarea seminarelor INJ     x         

5.1.2.p.5 Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul 

medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, 

mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici 

responsabili de reprezentarea propriei  instituţii în 

instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, 

petiţiilor cetăţenilor 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea Avocaţilor, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

Cancelaria de Stat 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2014  - 2016 (trimestrul 

I, 2014 - trimestrul IV, 2016) 

Indicatori:             

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate                                            

2. Numărul de persoane 

instruite 

            

a) Elaborarea şi aprobarea curriculei de studii, planuri 

de formare profesională 

CSM              

b) Delegarea judecătorilor pentru instruire CSM              

5.1.2.p.6 Elaborarea recomandărilor metodice şi a 

principiilor directoare de aplicare a mecanismelor 

alternative de soluţionare a disputelor 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea Avocaţilor, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Cancelaria de Stat  

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2014  (trimestrul I-IV, 

2014) 

Indicatori:                         

Recomandări pe domenii 

specifice/ principii directoare, 

elaborate şi aprobate         
 

            

a) Formarea grupului de lucru  CSM           x x  

b) Stabilirea conceptului de studiu CSM           x x  

c) Analiza efectuată și recomandări formulate CSM           x x  



5.1.3.p.1 Campanii de informare a  publicului şi a actorilor 

din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării 

mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor desfășurate prin intermediul mass-

mediei şi pe Internet  

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Uniunea Avocaţilor, 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2016 (trimestrul 

I, 2013 - trimestrul IV, 2016) 

Indicatori:                                          

1. Pagină web  specializată, 

creată 

2. Numărul de emisiuni TV și 

radio, realizate 

3. Numărul de conferinţe și 

seminare deschise, desfăşurate 

4. Numărul  articolelor  

de  presă publicate 

5. Spoturi video şi reclame 

sociale plasate  

x x x x x x x x x x x x 

5.1.3.p.2 Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale 

referitoare la mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, 

broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, 

pliante etc.) 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie, 

Institutul 

Naţional al Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea Avocaţilor 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2016 (trimestrul 

I, 2013 - trimestrul IV, 2016) 

Indicatori:                                          

Materiale promoţionale 

elaborate şi difuzate 

x x x x x x x x x x x x 

a) Formarea grupului de lucru 

 

CM              

b) Determinarea conţinutului şi aspectului materialelor 

promoţionale 

CM              

c) Stabilirea modalităţii optime de difuzare a materialelor 

promoţionale 

CM              

d) Materiale promoţionale elaborate şi difuzate CM              

5.1.4.p.3 Organizarea cursurilor de instruire a  judecătorilor 

şi executorilor judecătoreşti  în domeniul 

recunoaşterii şi executării hotărîrilor arbitrale 

străine 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Uniunea Naţională a 

Excutorilor 

Judecătoreşti, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2014 (trimestrul 

III, 2013 - trimestrul IV, 2014) 

Indicatori:                                          

1. Plan de instruire elaborat şi 

aprobat 

2.  Numărul de cursuri 

organizate 

3. Numărul de judecători şi 

executori judecătoreşti 

instruiţi  

 

            



a) Elaborarea agendelor de instruire INJ     x x        

b) Organizarea seminarelor INJ     x x        

5.2.2.p.2 Organizarea cursurilor de instruire a 

administratorilor autorizați  

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2014 (trimestrul 

I, 2013 - trimestrul IV, 2014) 

Indicatori:                                          

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  de  

administratori instruiţi 

            

a) Intrarea în vigoare a cadrului normativ privind 

administratorii autorizaţi 

INJ Notă: După aprobarea cadrului 

normativ urmează a fi 

implementate  restul acțiunilor 

referitor  accederea, instruirea, 

activitatea, administratorilor 

autorizați 

            

b) Intrarea în vigoare a modificărilor din Legea cu 

privire la INJ referitor la instruirea administratorilor 

autorizaţi 

INJ              

c) Identificarea surselor financiare INJ              

d) Identificarea formatorilor-organizarea concursurilor INJ              

e) Elaborarea curriculumului INJ              

f) Propunerilor de către Ministerul .Justiţiei şi Ministerul 

Economiei 

INJ              

5.3.1.p.2 Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a 

agenţilor economici 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2014 (trimestrul 

I, 2013 - trimestrul IV, 2014) 

Indicatori:                                          

Sistemul de evidenţă  

electronică  

a agenţilor economici 

modernizat 

            

a) Achiziția și dezvoltarea sistemului informaţional 

„Solicitarea Online a Înregistrării, Operării 

Modificărilor și Lichidării Afacerii“  

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Notă: Indicator de progres 

pentru decembrie 2014: 

Achiziţie lansată, dezvoltarea 

sistemului informaţional 

„Solicitarea Online a 

            



Înregistrării, Operării 

Modificărilor și Lichidării 

Afacerii“ în curs. 

b) Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea 

sistemului informaţional „Solicitarea Online a 

Înregistrării, Operării Modificărilor și Lichidării 

Afacerii“ 

 Specificații tehnice elaborate, 

coordonate cu autoritățile 

relevante și aprobate de Banca 

Mondială 

          x  

c) Lansarea achiziției și dezvoltării sistemului 

informațional 

 Achiziție lansată/dezvoltarea 

sistemului informațional în curs 

           x 

d) Achiziția și dezvoltarea sistemului informaţional „e-

autorizații de desfăşurare a activităţii de comerţ în 

baza Ghişeului Unic“ 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanțelor, 

Cancelaria de Stat  

             

e) Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea 

sistemului informaţional „e-autorizații de desfăşurare 

a activităţii de comerţ în baza Ghişeului Unic“  

 Specificații tehnice elaborate, 

coordonate cu autoritățile 

relevante și aprobate de Banca 

Mondială 

          x  

f) Lansarea achiziției și dezvoltării sistemului 

informațional 

 Achiziție lansată/dezvoltarea 

sistemului informațional în curs 

           x 

g) „Implementarea unui șir de platforme și registre în 

baza Platformei Comune de Management al 

Conținutului (ECMP) finanțate din bugetul Proiectului 

eTransformarea Guvernării (primele 4 registre) – 

acțiunile 14-18 din din PA 2014 – HG #1096 din 

31.12.2013.  

Cancelaria de Stat și 

autoritățile APC relevante 

             

h) Implementarea Platformei de Autorizaţii de Folosinţă 

a Apei în baza Platformei de Management a 

Conţinutului (ECMP) 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Mediului 

Platforma de Autorizaţii de 

Folosinţă a Apei implementătă 

în baza Platformei de 

Management a Conţinutului 

(ECMP) 

  x          

i) Implementarea sistemului informațional Registrul 

Controalelor în baza Platformei de Management a 

Conţinutului (ECMP) 

Cancelaria de Stat Registrul Controalelor 

implementat în baza Platformei 

de Management a Conţinutului 

(ECMP) 

  x          

k) Implementarea SI Registrul Agricol în baza Platformei 

de Management a Conţinutului (ECMP) 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Registrul Agricol implementat 

în baza Platformei de 

Management a Conţinutului 

(ECMP) 

     x       

l)  Dezvoltarea/Implementarea SI „e-Autorizaţie 

Transport” (solicitarea, eliberarea, repartizarea şi 

analiza cererilor online pentru autorizaţii unitare 

pentru efectuarea transporturilor auto internaţional de 

mărfuri şi călători) în baza Platformei de Management 

a Conţinutului (ECMP) 

Cancelaria de Stat, 

ANTA, Centrul Național 

pentru Protecția Datelor 

cu Caracter Personal 

Sistemul informaţional „e-

Autorizaţie Transport” 

dezvoltat/implementat în baza 

Platformei de Management a 

Conţinutului (ECMP) 

   

   

   

  

           x 



m) Achiziția și dezvoltarea sistemului informațional de 

evidenţă, integrare, administrare şi control (IACS) al 

dosarelor depuse spre subvenţionare de către fermieri 

la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură) în 

baza Platformei de Management a Conţinutului 

(ECMP) 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

Achiziţia sistemului 

informaţional „IACS” lansată 

(Etapa I). Dezvoltarea 

sistemului informaţional (Etapa 

I) în curs. 

           x 

n) Implementarea cadrului guvernamental de 

Interoperabilitate, inclusiv a Platformei Tehnologice 

Guvernamentale de Interoperabilitate  (acțiunile 54-55 

din PA 2014/HG#1096 din 31.12.2013) 

              

o) Implementarea cadrului guvernamental de 

Interoperabilitate, inclusiv a Platformei Tehnologice 

Guvernamentale de Interoperabilitate  (acțiunile 54-55 

din PA 2014/HG#1096 din 31.12.2013) 

 Achiziție lansată/dezvoltarea 

sistemului informațional în curs 

           x 

p) Implementarea soluţiei tehnice Platforma Tehnologică 

Guvernamentală de Interoperabilitate 

Cancelaria de Stat Soluţia tehnică Platforma 

Tehnologică Guvernamentală 

de Interoperabilitate – 

dezvoltată şi disponibilă pentru 

pilotare 

     x       

q) Pilotarea schimbului de date între autorităţile APC în 

baza Platformei Tehnologice Guvernamentale de 

Interoperabilitate 

Cancelaria de Stat 

Autorităţile APC selectate, 

Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

Shimbul de date în baza 

platformei tehnologice 

guvernamentale de 

interoperbilitate între instituţiile 

selectate – pilotat 

      x x x x x x 

5.3.2.p.2 Crearea registrului electronic unic al agenţilor 

economici şi organizaţiilor necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor 

Termen:                                         

A se implementa pe parcursul 

anului 2013  - 2014 (trimestrul 

I, 2013 - trimestrul IV, 2014) 

Indicatori:                                          

Registrul unic creat 

            

a) Achiziția și dezvoltarea sistemului informaţional 

„Solicitarea Online a Înregistrării, Operării 

Modificărilor și Lichidării Afacerii“ (vezi acțiunea 23 

din HG #1096 din 31.12.2013) – Registrul va face 

parte din respectiva soluție informativă 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Finanţelor,  

Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

Indicator de progres pentru 

decembrie 2014: Achiziţie 

lansată, dezvoltarea sistemului 

informaţional „Solicitarea 

Online a Înregistrării, Operării 

Modificărilor și Lichidării 

Afacerii“ în curs 

            



b) Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea 

sistemului informaţional „Solicitarea Online a 

Înregistrării, Operării Modificărilor și Lichidării 

Afacerii“ 

CGE Specificații tehnice elaborate, 

coordonate cu autoritățile 

relevante și aprobate de Banca 

Mondială 

          x  

c) Lansarea achiziției și dezvoltării sistemului 

informațional 

CGE Achiziție lansată/dezvoltarea 

sistemului informațional în curs 

           x 

 


