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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

PILONUL V  Rolul  Justiției în Dezvoltarea Economică  
 

RAPORT ANUAL  2013
1 

I. Aspecte generale  

 

Pilonul V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (în continuare Strategia) conține dispoziții cu privire la aspectele ce țin 

de consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor, îmbunătățirea procedurii insolvabilității și modernizarea sistemului de evidență și 

acces la informația privind agenții economici. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în Pilonul V sunt prevăzute pentru realizare 

în total 28 de acțiuni.  

 

Pînă în trimestrul IV anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 19 acțiuni, dar și este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 6 

acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 25 de acțiuni, mai jos este prezentat tabelul cu informații 

privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al 

acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la 

implementarea acțiunilor s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; 

acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete - portocalie. 
 

Din cele 19  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 8 sunt realízate, 7 realízate parțial, 3 nerealizate, 1 acțiune desuetă.  
 

Acțiuni scadente pînă în 

trimestrul II al anului 

2013 

Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate Acțiuni desuete 

19 8 7 3 1 

100% 42% 37% 16% 5% 

 

6 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu 

acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului de realizare ar fi 

putut fi demarate astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni 2 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni pot fi considerate 

realizate parțial pentru perioada de raportare, iar 2 acțiuni sunt nerealizate pentru perioada de raportare. 
 

1Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiției, din data de 31 ianuarie 2014 și 

reflectă situația implementării pînă la această dată. 
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Acțiuni cu caracter continuu sau care 

au un termen mai mare 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada de raportare) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada de raportare) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada de raportare) 

6 2 2 2 

100% 34% 33% 33% 

 

Acțiunile cu întîrzieri / dificultăți de realizare / desuete / sunt următoarele: 

 

Acțiuni desuete: 

      1) 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; 

 

      Acțiuni nerealizate (scadente): 

      1) 5.2.2.p.3 - Elaborarea  manualului administratorului autorizat; 

      2) 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; 

      3) 5.3.3.p.2 - Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei contra plată,  cu privire la agenţii economici. 

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 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); 

2) 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); 

3) 5.1.4.p. 2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de recunoaștere  și executare a hotărârilor arbitrale străine; 

4) 5.2.1.p.2 - Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat; 

5) 5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi;  

6) 5.3.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici; 

7) 5.3.2.p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale. 

 
II. Aspecte specifice 

 

 Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 
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Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

 

Instituţiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

de acţiuni 

 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementar

ea 

acţiunii 

 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

 

Nivelul de 

implementa

re al 

acţiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată 

în vederea 

realizătii acţiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

 

Dificultăţi, 

Riscuri; 

Concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

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 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I,  

2011 

Trimestrul II,  

2012 

 

N/b.  A fost efectuată o analiză  în procesul de 

elaborarea a Legii  nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, care 

a fost ulterior declarată neconstituţională prin 

Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 9 februarie 

2012, ulterior fiind adoptată Legea nr. 29 din 

06.03.2012, în concluzie această acțiune a pierdut din 

actualitate. 

 

 

Acțiune 

desuetă 

- - - 

5.1.1.p.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 

1. Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Numărul de 

judecători 

redistribuiţi 

Trimestrul IV,  

2011 

Trimestrul II, 

2012 

Drept urmare a Hotărârii Curţii Constituţionale nr.  2 

din 9 februarie 2012  privind controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 163 

din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative,  Ministerul Justiţiei a elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care vizează inclusiv 

redistribuirea funcţiilor de judecători de la Curtea de 

Apel Economică Proiectul respectiv a fost remis 

Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 

03/1242 din 14 februarie 2012.    

 

Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 29 din 6 martie 

2012. 

 

Realizată  - - Legea de 

modificare și 

completare  nr. 

29 din 6 martie 

2012. 
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5.1.1.p.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 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

aprobat  

 

Trimestrul I -

II, 2012 

A fost încheiat contract de locațiune cu Curtea de 

Apel Chișinău, prin urmare nu a fost necesar 

intervenirea cu modificări legislative.  

Realizată - - Copia 

contractului de 

locațiune. 

5.1.1.p.4  - Elaborarea 

planului de instruire în 

domeniul examinării 

cauzelor economice 

(comerciale) 

 

Institutul 

Naţional 

al Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul IV,  

2011 

Trimestrul I,  

2012 

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 12/3 din 

28.10.2011 a fost aprobat Planul de formare continuă 

pentru anul 2012, fiind prevăzute 4 seminare pentru 

instruirea judecătorilor în domeniul respectiv.  

Realizată  - Extras din 

Planul de 

Formare 

Continuă  

www.inj.md/no

de/18 

5.1.1.p.5 - Organizarea 

cursurilor de instruire a 

judecătorilor în 

domeniul examinării 

cauzelor economice 

(comerciale) 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

judecători 

instruiţi 

Trimestrul I-

IV,  2012 

1. În anul 2011, în perioadele 19-20 septembrie, 3 

octombrie și 16 noiembrie, INJ a desfășurat 3 

seminare cu genericul „Probleme ce ţin de aplicarea 

Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti” 

– în trei etape, fiind instruiți 18 judecători. 

În anul 2012, INJ a desfășurat 4 seminare, la care au 

fost instruite 145 judecători. Respectiv: 

- la 2 mai, INJ a desfășurat un seminar cu genericul 

„Probleme ce ţin de aplicarea Legii insolvabilităţii”, 

fiind instruiți 37 judecători. 

- la 3 mai, INJ în parteneriat cu USAID, a desfășurat 

un seminar cu genericul „Probleme de drept civil şi 

drept procesual civil la examinarea pricinilor 

comerciale”, fiind instruiți 28 judecători. 

- la 8 iunie, INJ a desfășurat un seminar cu genericul 

„Particularităţile aplicării legislaţiei despre societăţile 

comerciale. Reorganizarea societăţilor comerciale în 

contextul integrării europene”, fiind instruiți 33 

judecători. 

- la 15 iunie, INJ a desfășurat un seminar cu genericul 

„Aplicarea legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce reies 

dintre acţionari şi societatea pe acţiuni dintre asociaţi  

şi societatea cu răspundere limitată”, fiind instruiți 47 

judecători. 

2. În total au fost desfășurate 7 seminare în cadrul 

cărora au fost instruiți 163 judecători. 

 

Realizată USAID a acordat 

suport în realizarea 

a 2 seminare 

 

- Actele proba- 

toare se 

păstrează la INJ  

www.inj.md/no

de/18 

5.1.2.p.1 - Elaborarea 

unor studii privind   

funcţionarea instituţiei 

medierii în domenii 

Ministerul 

Justiţiei 

(Consiliul de 

Mediere), 

Studii 

elaborate şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV,  2012  

Conform Planului de activitate al Ministerului 

Justiției pentru anul 2012 realizarea acestei acțiuni a 

fost pusă în sarcina Consiliului de Mediere.  

 

Realizată 

Parțial 

 

UNDP  Noul Consiliu 

de mediere a 

fost constituit 

abia în luna 

- Studiu cu 

privire la 

funcționarea 

instituției 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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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 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Economiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

1. Studii cu privire la instituția medierii  

Până la această etapă a fost realizat doar un Raport de 

monitorizare a implementării Legii cu privire la 

mediere, care conține elemente de studiu cu privire la 

funcționarea instituției medierii în general.  

2. Studiu cu privire la instituția arbitrajului 

Ministerul Justiției a obținut suportul din partea 

UNDP pentru angajarea unui Consultant Național 

care a realizat un studiu cu privire  la dezvoltarea 

instituției arbitrajului în Republica Moldova. Studiul 

a fost prezentat în cadrul ședințelor Grupului de lucru 

pentru Pilonul V și apoi public în data de 25 ianuarie 

2013 la Ministerul Justiției, în cadrul unei discuții 

publice la care au participat reprezentanți ai societății 

civile, judecători, funcționari din cadrul instituțiilor 

interesate în promovarea și dezvoltarea instituției 

arbitrajului. Studiul conține și recomandări pertinente 

pentru  îmbunătățirea cadrului normativ național 

existent conform standardelor și legislației 

europene/internaționale.  

 

 

noiembrie 

2012, motiv 

pentru care 

instituția s-a 

încadrat cu 

întârziere în 

realizarea 

activităților 

pentru 

realizarea 

cărora este 

responsabil 

conform 

Strategiei.  

 

 

arbitrajului;  

- Raport de 

monitorizare a 

implementării 

Legii cu privire 

la mediere;  

- Nota 

Informativa 

la proiectul   

Legii cu privire 

la mediere; 

- Proiectul Legii 

cu privire la 

mediere. 

 

 

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 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-

IV, 2013 

În baza Hotărîrii Guvernului nr 225 din 2011, Legea 

nr.134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere a fost 

inclusă în lista actelor normative supuse 

monitorizării. În iulie 2011  raportul de monitorizare 

privind implementarea legii respective a fost 

prezentat Ministerului Justiţiei şi plasat pe pagina 

web a acestuia.  

La 15 ianuarie 2013, prin scrisoarea nr. 03/300, 

proiectul legii cu privire la mediere, a fost remis spre 

coordonare şi avizare.  

La data de 22 ianuarie 2013, Ministerul Justiţiei în 

comun cu reprezentanţii CEDR, a organizat o masă 

rotundă în cadrul căreia experţii CEDR au prezentat 

modul de organizare şi funcţionare a instituţiei 

medierii în Marea Britanie.  

Totodată, la 20 iunie 2013, în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării 

pilonului V din SRSJ, a avut loc prezentarea  

Conceptului medierii în litigiile comerciale şi 

programului pilot de mediere care va fi organizat în 

două instanţe judecătoreşti, elaborat de către experţii 

CEDR în cadrul proiectului BEDR „Arbitrajul şi 

medierea comercială în RM”. De asemenea, în luna 

august 2013 au fost selectaţi mediatorii pentru 

programul-pilot. 

Realizată 

Parțial 

- - Scrisoarea MJ 

nr. 03/300 din 

15.01.2013 

Nota 

informativă la 

proiectul  Legii 

cu privire la 

mediere. 

Proiectul Legii 

cu privire la 

mediere. 
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La 10 octombrie 2013, de către AGEPI  a fost 

organizat un seminar cu tematica ”Medierea în 

domeniul proprietăţii intelectuale”. 

În perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, cu suportul 

UNDP a fost organizată vizita de studiu în Olanda, cu 

tematica ”Asistenţa juridică garantată de stat în 

Olanda”, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce 

ţin şi de organizarea activităţii mediatorilor. 

În perioada 24-29.11.2013 a fost organizată o vizită 

de studiu în Slovacia. Una din tematicile discutate a 

fost ”Instituţia medierii. Principiile de bază, 

organizarea şi efectele acesteia” 

Drept urmare a vizitelor de studiu efectuate, proiectul 

a fost  definitivat şi remis spre avizare repetată 

(scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13). În anul 2014 

proiectul urmează a fi consultat public și Centrului 

Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei 

anticorupție. 

 

5.1.2.p.3  - Formarea 

formatorilor în 

domeniul medierii şi 

arbitrajului 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

1. Instructori 

recrutaţi/ 

instituţii de 

formare   

selectate  

2. 

Metodologie 

de formare a 

formatorilor 

elaborată 

3. Numărul de 

cursuri 

organizate 

4. Numărul de 

formatori 

instruiţi 

Trimestrul  I-

IV, 2013 

Planul de formare formatori pentru anul 2013 a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.1/6 din 

25.01.2013. Planul prevede organizarea unui seminar 

de formare formatori în domeniul medierii și 

arbitrajului. 

 

1. Întru identificarea formatorilor și a subiectelor de 

instruire în domeniul medierii (arbitrajului), la 11 

iunie 2013, INJ a organizat o şedinţă de lucru cu 

reprezentanţi de la Cancelaria de Stat, Academia de 

Administrare Publică, Consiliul de Mediere, Camera 

de Comerţ şi Industrie, Curtea de Arbitraj Comercial 

Internațional, Curtea de Arbitraj de pe lîngă Asociaţia 

Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova. 

La ședință s-a convenit că fiecare instituție va 

prezenta lista subiectelor de instruire. 

Totodată, în parteneriat cu Programul ROLISP, 

USAID, au fost recrutați 3 formatori-experți, care au 

elaborat, în perioada iulie – octombrie, Metodologia 

de formare a formatorilor (metodologia de evaluare a 

necesităților, profilul formatorului, program de 

formare, agenda, manualul formatorului). 

2. Manualul formatorului a fost aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 27.12.2013. 

3. La 10 octombrie, în parteneriat cu AGEPI, a fost 

organizat un atelier de lucru cu genericul „Medierea 

în domeniul proprietăţii intelectuale”, fiind instruite 

17 persoane (2 judecători, 6 avocați și 9 mediatori). 

Realizată   Planul de 

formare 

continuă este 

plasat pe site-ul 

INJ 

http://www.inj.

md/node/18 

 

 

Manualul 

formatorului 

este plasat pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.

md/node/545 

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
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   La 18 noiembrie, în parteneriat cu BERD, a fost 

organizat un seminar cu genericul „Medierea în cauze 

civile şi comerciale”, fiind instruite 20 persoane (13 

judecători, 6 mediatori și 1 arbitru). 

4. În total au fost instruite 37 persoane, care vor putea 

participa la concursul pentru completarea rețelei de 

formatori a INJ pentru a forma judecătorii și 

procurorii în domeniul medierii și arbitrajului. 

 

5.1.4.p.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 și 

recomandările 

formulate  

Trimestrul I-

IV,  2012 

Pentru elaborarea acestui studiu a fost contractat de 

către MJ un expert național UNDP care a asigurat 

realizarea acestuia. Studiul cuprinde 3 capitole : 

 

I. Evaluarea cadrului legal naţional în materie de 

arbitraj; 

II. Consolidarea cadrului legal privind arbitrajul în 

Republica Moldova; 

III. Reglementarea şi aplicarea mecanismelor de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale 

străine în Republica Moldova. 

 

Studiile au fost prezentate de către autor în cadrul 

Grupului de lucru la ședințele din data de 29 

noiembrie 2012, 13 decembrie 2012. Totodată, 

Ministerul Justiției a organizat o discuție publică în 

data de 25 ianuarie 2013 unde Studiul a fost prezentat 

în formă definitivată.  

 

Realizată UNDP  

 

 

- Studiul privind 

instituția 

arbitrajului în 

Republica 

Moldova  

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 

 

 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul III, 

2012,   

Trimestrul II, 

2013 

Prin prisma elaborării Studiului privind 

reglementarea și aplicarea mecanismelor de 

recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale 

străine, au fost formulate propuneri de modificare a 

legislației în vigoare de către expertul angajat de 

UNDP în acest sens. Aceste propuneri de modificare 

au fost discutate în cadrul discuțiilor publice 

organizate de către Ministerul Justiției în ianuarie 

2013.  

 

La baza realizării acestei acţiuni stau cele trei Studii 

privind funcţionarea instituţiei arbitrajului în RM, 

elaborate cu susţinerea proiectului UNDP 

”Transitional Capacity Support for the public 

Administration of Moldova ”. 

Prin prisma modificărilor cadrului normativ (Codului 

de Procedură Civilă) a fost modificată competenţa 

instanţelor de judecată, astfel recunoaşterea 

hotărârilor arbitrale a fost transferată în competenţa 

Realizată 

Parțial 

UNDP  

parțial  

- Legea nr. 29 din 

06.03.2012  
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instanţei de fond, Curţile de Apel nefiind implicate în 

examinarea unor astfel de chestiuni. 

Modificarea cadrului normativ conex a fost 

planificată pentru anul 2014. 

 

5.2.1.p.1 - Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la 

administratorii 

autorizaţi 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Economiei 

Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

V, 2011 

Trimestrul I, 

2012 

Proiectul  privind administratorii autorizaţi a fost 

elaborat, definitivat, promovat de Ministerul Justiţiei 

şi aprobat în şedinţă de Guvern cu condiţia revizuirii 

oportunităţii luării în considerare a propunerilor 

Ministerului Economiei. Ulterior proiectul definitivat 

cu argumentele justificative privind acceptarea sau 

neacceptarea propunerilor Ministerului Economiei a 

fost remis spre examinare Ministerului Economiei şi  

Guvernului (scrisoarea nr.03/3427 din 27.04.2012).  

 

În vederea realizării acestui proiect a fost obținută 

expertiza consultanților din Germania prin 

intermediul IRZ. Totodată, Ministerul Justiției în 

colaborarea cu Institutul Național al Justiției  a 

organizat o discuție publică pe marginea acestui 

proiect de lege. Proiectul a fost îmbunătățit și 

expediat repetat Guvernului.  

 

Realizată  UNDP / IRZ - - Nota 

informativă la 

Proiectul de 

lege cu privire 

la 

administratorii 

autorizaţi. 

- Proiectul de 

lege  cu privire 

la 

administratorii 

autorizaţi.  

 

5.2.1.p.2 - Crearea 

cadrului instituţional 

pentru exercitarea 

profesiei de 

administrator autorizat 

 

Ministerul 

Justiţiei  

Ministerul 

Economiei 

Structuri 

pentru 

desfășurarea 

activității de 

administrator 

autorizat, 

create 

Trimestrul II-

III,  2012 

A fost constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului instituțional (fiind același care a elaborat 

Proiectul de lege cu privire la administratorii 

insolvabilității).  

 

Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 736 din 03.10.2012 a 

fost aprobat Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției, precum și 

structura aparatului central al Ministerului Justiției. 

Astfel a fost creată  Direcția profesii și  servicii 

juridice, în sarcina căreia este pusă realizarea 

atribuțiilor Ministerului Justiției, în domeniul 

reglementării, organizării, coordonării sau 

supravegherii unor profesii și servicii juridice, 

inclusiv a administratorilor autorizați (punct. 5, 

subpct.7) lit.a)). În prezent atribuții privind 

reglementarea acestei profesii sunt trecute în sarcina 

Serviciului interpreți și traducători din cadrul 

Direcției  profesii  și servicii juridice. 

 

A fost elaborat proiectul Legii cu privire la 

administratorii autorizaţi şi definitivat în comun cu 

Ministerul Economiei. Potrivit acestei legi se instituie 

organele necesare pentru organizarea activităţii 

Realizată 

Parțial 

-   Proiect de Lege 

cu privire la 

administratorii 

autorizaţi 

elaborat şi remis 

Guvernului, 

care a fost 

aprobat de către 

Guvernul RM şi 

remis 

parlamentului 

spre examinare; 

 

http://www.gov.

md/public/files/

ordinea_de_zi/2

9.01.2014/Intr0

3.pdf 

 

Proiectul 

Regulamentului 

Comisiei de 

autorizare şi 

disciplină.  

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
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profesiei de administrator autorizat. Crearea 

nemijlocită a acestor organe şi structuri 

organizatorice va fi posibilă doar după adoptarea de 

către legislativ a proiectului de lege în cauză. 

Proiectul a fost aprobat de către Guvern abia la 

20.01.2014.   

Totodată a fost elaborat Regulamentul Comisiei de 

autorizare şi disciplină, care va putea fi definitivată şi 

prezentată spre avizare abia după aprobarea de către 

Parlament a proiectului de Lege cu privire la 

administratori. 

Realizarea acestei acţiuni depinde de adoptarea de 

către Parlament a proiectului de Lege cu privire la 

administratorii autorizaţi, după care membrii acestor 

organe trebuie să fie desemnaţi de ME, instituţiile de 

învăţămînt superior şi Uniunea administratorilor 

autorizaţi, în cadrul adunării lor generale. Prin 

urmare, constituirea acestor organe se va realiza cu 

aportul a mai multor organe şi instituţii. Un organ 

instituţional este şi Uniunea administratorilor 

autorizaţi, crearea căruia va necesita participarea 

administratorilor autorizaţi la Adunarea lor generală, 

ulterior constituirea de către Uniune administratorilor 

a Colegiului pentru etică şi disciplină, din cadrul 

Uniunii administratorilor. De aceea, în parte 

realizarea acestui obiectiv şi indicator ţine nu doar de 

intervenţia şi responsabilitatea DPSJ şi ar putea să fie 

necesar de mai mult timp, chiar şi pînă la 31 

decembrie 2014, dacă legea va fi adoptată în cel mai 

scurt timp. 

 

5.2.1.p.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.  

Trimestrul II-

IV, 2012 

A fost constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului instituțional (fiind același care a elaborat 

Proiectul de lege cu privire la administratorii 

insolvabilității).  

Prin scrisoarea nr. 04/1410 din 18.02.2013 a fost 

lansată inițiativa de a forma un grup de lucru pentru 

elaborarea cadrului normativ secundar, s-a solicitat  

înaintarea persoanelor în grupul de lucru respectiv din 

partea Ministerului Economiei, INJ, Asociația 

administratorilor și lichidatorilor, USM.  

 

La data de 29 martie 2013, prin scrisoarea nr. 

03/2817, proiectul a fost expediat a treia oară 

Guvernului spre examinare. 

Totodată, la indicaţia Guvernului nr. 15006-149 din 

13.03.2013, în legătură cu unele divergenţe de opinii 

Realizată 

Parțial 

- Din cauza 

întârzierii 

procesului de 

promovare a 

proiectului de 

Lege în 

Parlament de 

către Guvern, 

până la 

adoptarea 

legii nu va fi 

posibilă 

elaborarea 

cadrului 

normativ 

pentru 

- Proiect de 

Lege cu privire 

la 

administratorii 

autorizaţi 

elaborat şi remis 

Guvernului, 

care a fost 

aprobat de către 

Guvernul RM şi 

remis 

parlamentului 

spre examinare; 

 

 

http://www.gov.

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/29.01.2014/Intr03.pdf
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cu Ministerul Economiei,  se colaborează cu acesta, 

în vederea identificării unei poziţii comune privind 

promovarea ulterioară a proiectului. 

 

A fost elaborat proiectul Legii cu privire la 

administratorii autorizaţi şi definitivat în comun cu 

Ministerul Economiei. Potrivit acestei legi se instituie 

organele necesare pentru organizarea activităţii 

profesiei de administrator autorizat. Crearea 

nemijlocită a acestor organe şi structuri 

organizatorice va fi posibilă doar după adoptarea de 

către legislativ a proiectului de lege în cauză.  

Totodată a fost elaborat Regulamentul Comisiei de 

autorizare şi disciplină, care va putea fi definitivat şi 

prezentat spre avizare abia după aprobarea de către 

Parlament a proiectului de Lege cu privire la 

administratorii autorizaţi.  Proiectul a fost aprobat de 

către Guvern la 20.01.2014.   

 

admiterea în 

profesia de 

administrator 

autorizat și 

supravegherea 

activității 

acesteia.  

md/public/files/

ordinea_de_zi/2

9.01.2014/Intr0

3.pdf 

 

- Proiectul 

Regulamentului 

Comisiei de 

autorizare şi 

disciplină.  

5.2.2.p.1 - Elaborarea 

planului de instruire a 

administratorilor 

autorizați 

  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Planul de 

instruire 

elaborat 

Trimestrul III-

IV, 2012  

Planul pentru instruirea continuă 2013 prevede 3 

seminare cu durata de 5 zile fiecare pentru instruirea 

a 75 de administratori ai insolvabilității în vederea 

asigurării stabilității profesiei, creșterea integrității și 

a profesionalismului acestora.  

Pentru evaluarea necesităților de implementare a 

acțiunii, la 11 iunie 2013, INJ a organizat o ședință de 

lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Justiției şi ai 

Ministerului Economiei. Ministerul Economiei 

consideră iniţiativa salutabilă dar prematură pentru 

implementarea acestor acţiuni atîta timp cît nu este 

creat cadrul normativ necesar pentru organizarea şi 

funcţionarea instituției administratorilor autorizați. 

 

Realizată - -Lipsa 

spațiilor de 

studii 

 

Riscuri 

- Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate  

 

Recomandări 

- Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ 

- Închirierea 

spațiilor de 

studii 

- Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de 

mai multe zile 

Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe sit-

ul INJ 

www.inj.md/no

de/18  

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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5.2.2.p.3  - Elaborarea  

manualului 

administratorului 

autorizat 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Economiei 

Manual 

elaborat şi 

distribuit 

Trimestrul I -

IV, 2013 

 

 

La 11 iunie 2013 INJ a organizat o şedinţă de lucru 

pentru a examina şi a elabora planul de formare a 

administratorilor procedurii de insolvabilitate, 

inclusiv organizarea cursurilor de instruire şi 

elaborarea manualului administratorului autorizat, 

unde au fost invitaţi reprezentanţii autorităţilor 

publice centrale, Ministerului Justiţiei şi a 

Ministerului Economiei. 

În răspunsul Ministerului Economiei nr.11-3263 din 

12.06.2013 se salută iniţiativa INJ, dar, luând în 

consideraţie că nu a fost creat cadrul normativ 

necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a 

administratorilor procedurii de insolvabilitate, o 

apreciază drept prematură. 

Această activitate se va realiza după modificarea 

cadrului legislativ. 

 

Nerealizată INJ Dificultăți –  

lipsa cadrului 

legal. 

Riscuri – 

imposibilitate

a utilizării 

mijloacelor 

financiare 

alocate în 

bugetul pentru 

implementare

a SRSJ.  

Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

elaborarea 

manualului. 

Răspunsul 

Ministerului 

Economiei 

nr.11-3263 din 

12.06.2013 se 

anexează. 

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 

Comunicaţiilo

r 

Studiul 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV,  2012 

 

A fost creat Grupul de lucru prin Ordinul MJ din 

04.10.2012 pentru stabilirea direcțiilor de cercetare 

ale Studiului. 

  

Unele aspecte de modernizare au fost aprobate în lista 

de e-servicii pentru finanţare în 2013-2014 de către 

Comisia Naţionala pentru e - Transformare în 

decembrie 2013. 

 

Studiul referitor la metodele de modernizare a 

sistemului de evidenţă electronică a agenţilor 

economici,  a fost realizat de către Expertul selectat 

de către Ministerul Justiției și urmează a fi transmis 

grupului de lucru pentru dezbateri. Ministerul Justiției 

în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică, 

interacționează în privința unui plan concret de 

acțiuni pentru 2014 pentru realizarea atît a 

activităților stabilite pe SRSJ cît și a activităților e -

transformare. 

 

Realizată 

parțial 

- - Ordinul MJ din 

data de 

04.10.2012 cu 

privire la 

crearea 

Grupului de 

lucru; 

Contract de 

achiziții nr. 

13/00546 din 

25.09.2013 

 

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 

Studiul 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-

IV,  2012 

 

A fost creat Grupul de lucru prin Ordinul MJ din 

04.10.2012 pentru stabilirea direcțiilor de cercetare 

ale Studiului. 

 

Notă: A fost stabilită în cadrul Grupului de lucru 

format oportunitatea de a încadra acest Studiu în 

Studiul prevăzut la acțiunea 5.3.1. punct. 1.  

 

Studiul a fost realizat de către Expertul selectat de 

Realizată 

Parțial 

Pentru anul 2013 

sunt alocați -3198 

lei; 

Pentru anul 2014 

sunt alocați -1594 

lei; 

 

Lipsa 

experților 

locali a dus la 

necesitatea 

contractării 

unor 

experți/compa

nii străine ce 

va majora 

Ordinul MJ din 

data de 

04.10.2012 cu 

privire la 

crearea 

Grupului de 

lucru 
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către Ministerul Justiției și urmează a fi prezentat 

grupului de lucru pentru dezbateri.  

costurile și 

termenii de 

executare. 

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 

Comunicaţiilo

r 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul I-

IV,  2012 

 

A fost elaborat proiectul Legii de modificare și 

completare a Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali în vederea extinderii 

volumului informației gratuite din Registrul de stat. 

 

Acțiunea este dependentă de realizarea acțiunii 

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

al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale. 

 

 

Nerealizată - Lipsa 

competențelor 

de 

management a 

proiectelor TI 

mari în cadrul 

MJ generează 

riscuri de 

performanță. 

Pentru 

realizarea 

proiectelor TI 

aferente 

strategiei este 

necesar de 

creat 

structurile 

respective în 

cadrul MJ și 

cooptat 

specialiști 

calificați, 

inclusiv de 

contractat 

specialiști în 

arhitectura 

sistemelor TI. 

 

Legea nr.235 

din 07.12.2012 

pentru 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative  

 

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 

 

 

Sistemul 

electronic 

îmbunătăţit 

Trimestrul  I-

IV,  2013, 

  

 

Această acțiune va fi realizată după dezbaterile din 

cadrul grupului de lucru, a studiului prevăzut la pct. 

5.3.2.p.1. 

Nerealizată - -  
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 Acțiuni cu caracter continuu 
 

 

Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

 

Instituţiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

de acţiuni 

 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementarea 

acţiunii 

 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

 

Nivelul de 

implementa

rea al 

acţiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată 

în vederea 

realizătii acţiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

 

Dificultăţi, 

Riscuri; 

Concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

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 

 

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 

Trimestrul  I, 

2013 - 

Trimestrul – IV, 

2016 

1. A fost creat site-ul Consiliului de Mediere și lansat 

la Adunarea Națională a Mediatorilor din 28.12.2013; 

2. În parteneriat cu Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată a fost organizată Masa rotundă 

„Medierea în Moldova:Provocări și Soluții”; 

3. A fost inițiată seria de ore publice destinate 

medierii, orele publice au avut loc cu susținerea 

Centrului de Promovare a Medierii PROMEDIERE la 

Biblioteca Publică de Drept pe data de 21.11.2013 și 

11.12.2013; 

4. Cu susținerea Centrului de Promovare a Medierii 

PROMEDIERE au fost elaborate și diseminate două 

pliante informative: 1 și 2; 

5. Cu susținerea Centrului de Promovare a Medierii 

PROMEDIERE a fost elaborat și lansat pe data de 

11.12.2013 Buletinul informativ despre mediere 

“Medierea în Moldova”; 

6. A fost lansat concurs în vederea achiziționării 

serviciilor de elaborare a unui filmuleț și spot 

publicitar privind medierea. 

În urma concursului anunțat a fost selectată compania 

care urmează a fi contractată. 

 

7. A fost publicat un articol despre mediere în Ziarul 

“Adevărul”, au fost pregătite și urmează a fi publicate 

în ianuarie 2014 încă două articole despre mediere în 

revista “Moldova în Progres” și revista română 

“Medierea”; 

8. A fost organizat concurs pentru elaborarea 

Strategiei de promovare a medierii și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia.   

În urma concursului anunțat a fost selectată compania 

Realizată 

Parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Lipsa 

asistenței 

tehnice. 

Lipsa dotării 

tehnice. 

Procedurile 

de 

achiziționare 

a serviciilor 

sunt 

anevoioase și 

durează în 

timp, prin 

urmare 

există 

dificultăți în  

valorificarea 

eficientă a 

mijloacele 

bugetare 

 

Scrisoarea către 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Justiției. 

Răspunsul CIJ 

Procesul Verbal 

al ședinței 

Consiliului de 

Mediere din 

28.06.2013; 

Planul de 

activitate al 

Consiliului de 

mediere pentru 

sem II 2013. 

Procesul Verbal  

ședinței 

Consiliului de 

Mediere din 

04.10.2013; 

Invitație de 

participare 

privind 

achiziționarea 

serviciilor de 

realizare a 

spotului 

publicitar cu 

privire la 

mediere. 
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care urmează a fi contractată. 

 

 

 

 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 

Materiale 

promoţional

e elaborate 

şi difuzate 

Trimestrul - I, 

2013 

Trimestrul – 

IV,2016 

1.Cu susținerea Centrului de Promovare a Medierii 

PROMEDIERE au fost elaborate și diseminate două 

pliante informative: 1 și 2; 

 

2.A fost lansat concurs în vederea achiziționării 

serviciilor de elaborare a unui filmuleț și spot privind 

medierea.  

În urma concursului anunțat a fost selectată compania 

care urmează a fi contractată. 

 

3.Cu susținerea Centrului de Promovare a Medierii 

PROMEDIERE a fost elaborat și lansat pe data de 

11.12.2013 Buletinul informativ despre mediere 

“Medierea în  Moldova”; 

4. Au fost distribuite publicului 4000 de pliante 

privind medierea transfrontalieră, prin intermediul 

Consiliului de Mediere și a altor instituții. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - Contract de 

prestări servicii 

nr. 43 din 07 

octombrie 2013. 

 

 Acțiuni care au un termen de realizare mai mare 
 

 

Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

 

Instituţiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

de acţiuni 

 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementarea 

acţiunii 

 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

 

Nivelul de 

implementa

rea al 

acţiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată 

în vederea 

realizătii acţiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

 

Dificultăţi, 

Riscuri; 

Concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

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 

1. Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

2.  Numărul 

de cursuri 

organizate 

3. Numărul 

de 

judecători şi 

Trimestrul - III, 

2013 

Trimestrul – 

IV,2014 

1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliul INJ nr.9/4 din 

20.08.2012. Planurile calendaristice de formare 

continuă pentru anul 2013 au fost aprobate de 

Directorul executiv al INJ. 

Planul de formare continuă pentru anul 2014 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din 

01.11.2013. Planul calendaristic de formare continuă 

în semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin 

Ordinul Directorului executiv adjunct al INJ nr.63-

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  Planurile de 

formare 

continuă și 

Planurile 

calendaristice 

sînt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.

md/node/18 

   

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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executori 

judecătoreşt

i instruiţi 

13/sem din 16.12.2013. 

2. În anul 2013, la 18 februarie și 21 martie – în 

parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, iar la 30 

mai, 23 septembrie, din bugetul INJ au fost 

organizate 4 seminare cu genericul „Recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti străine 

şi a hotărîrilor arbitrale străine”, fiind instruite 120 

persoane (51 judecători, 37 procurori și 32 executori 

judecătorești). 

3. În total au fost desfășurate 3 seminare la care au 

fost instruite 120 persoane. 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

5.2.2.p.2 - Organizarea 

cursurilor de instruire a 

administratorilor 

autorizați 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  

de  

administrato

ri instruiţi 

Trimestrul -I, 

2013 

Trimestrul -IV, 

2014 

 

 

La 11 iunie 2013 INJ a organizat o şedinţă de lucru 

pentru a examina şi a elabora planul de formare a 

administratorilor procedurii de insolvabilitate, 

inclusiv organizarea cursurilor de instruire şi 

elaborarea manualului administratorului autorizat, 

unde au fost invitaţi reprezentanţii autorităţilor 

publice centrale, Ministerului Justiţiei şi a 

Ministerului Economiei. 

În răspunsul Ministerului Economiei nr.11-3263 din 

12.06.2013 se salută iniţiativa INJ, dar, luând în 

consideraţie că nu a fost creat cadrul normativ 

necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a 

administratorilor procedurii de insolvabilitate, o 

apreciază drept prematură. 

Această activitate se va realiza după modificarea 

cadrului legislativ. 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

INJ Dificultăți –  

1. Lipsa 

cadrului legal. 

2. Insuficiența 

sălilor de 

studii. 

Riscuri – 

imposibilitate

a utilizării 

mijloacelor 

financiare 

alocate în 

bugetul pentru 

implementare

a SRSJ. 

Concluzii: 

1. Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

2. Închirierea 

spațiilor de 

studii. 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

reale pentru 

organizarea 

seminarelor. 

Răspunsul 

Ministerului 

Economiei 

nr.11-3263 din 

12.06.2013 se 

anexează. 

5.3.1.p.2 -Modernizarea 

sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor 

economici 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Economiei, 

Sistemul de 

evidenţă  

electronică  

a agenţilor 

economici 

modernizat 

Trimestrul I,  

2013, 

 Trimestrul IV, 

2014 

 

Conceptul și caietele de sarcini vor fi elaborate după  

dezbaterile din cadrul grupului de lucru, a studiului 

prevăzut la pct. 5.3.2.p.1. 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - 
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Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţi-

ilor 

 

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 

Comunicaţi-

ilor 

Registrul  

unic creat 

Trimestrul  I,  

2013, 

 Trimestrul IV, 

2016 

 

Centrul de Guvernare Electronică: 

Dezvoltarea Registrului a fost inclusă în cadrul HG 

1096 din 31.12.2013 privind aprobarea Planului de 

Acțiune pe anul 2014 pentru implementarea 

Programului Strategic de modernizarea tehnologică a 

guvernării (e - Transformare). 

Dezvoltarea Registrului este parte a Acțiunii 23 din 

Domeniul de Intervenție 4.2. Digitizarea Serviciilor 

Publice. Achiziția și dezvoltarea sistemului 

informaţional „Solicitarea Online a Înregistrării, 

Operării Modificărilor și Lichidării Afacerii“ 

 

CIJ a raportat: 

Ca rezultat, elaborarea conceptului studiului, urmează 

a fi achiziționată soluția informatică. 

 

Etapa de Pregătire. 

A demarat pregătirea specificațiilor tehnice a 

sistemului informațional complex, inclusiv pentru 

dezvoltarea Registrului. Pînă la finele a. 2014 se 

preconizează ca achiziţia să fie finalizată, iar 

dezvoltarea sistemului informaţional-complex, 

inclusiv a Registrului, să fie în curs. 

Realizată 

Parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Mijloacele pentru 

dezvoltarea 

Registrului vor 

alocate din contul 

creditului oferit de 

Banca Mondială 

pentru 

implementarea 

Proiectului e-

transformare a 

Guvernării  

Lipsa 

competențelor 

de 

management a 

proiectelor TI 

mari în cadrul 

MJ generează 

riscuri de 

performanță. 

Pentru 

realizarea 

proiectelor TI 

aferente 

strategiei este 

necesar de 

creat 

structurile 

respective în 

cadrul MJ și 

cooptat 

specialiști 

calificați, 

inclusiv de 

contractat 

specialiști în 

arhitectura 

sistemelor TI. 

HG 1096 din 

31.12.2013 


