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

 

PLAN de ACTIVITATE – 2015  

 

Secţiunea I: Planul de activitate al Grupului 

 

Nr. Activitate Implementator 

Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

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

1. Organizarea  și desfășurarea ședinţelor  Grupul de lucru Şedinţe periodice   x      x    

2. Identificarea priorităţilor pentru asistenţă 

externă pentru 2015. Transmiterea listei 

donatorilor și partenerilor de dezvoltare 

externi 

Grupul de lucru Prioritățile pentru 

asistență externă 

vor fi aprobate în 

cadrul ședinței 

Pilonului VII 

      x x x x   

3. Elaborarea și aprobarea Planului de 

activitate pentru 2014 (pentru pilonul VII)   

Grupul de lucru Planul va fi 

aprobat în ședința 

Grupului Pilon VII 

   x         

4. Colectarea informației și elaborarea 

Raportului intermediar privind gradul de 

realizare a Planului de acțiuni, Pilonul VII 

Secretariatul 

Grupului de 

lucru  

       x x     

5. Examinarea și aprobarea Raportului 

intermediar privind gradul de realizare a 

Planului de Acțiuni.   

Grupul de lucru Raportul va fi 

aprobat în ședința 

Grupului VII din 

septembrie 2015 

        x    

6. Demararea procesului de elaborare a 

raportului anual privind implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni   

Secretariatul 

Grupului de 

lucru 

Raportul se 

elaborează în baza 

rapoartelor 

prezentate de 

instituţii şi în baza 

conţinutului 

proceselor verbale 

ale ședințelor 

Grupului de lucru 

până la 31 ianuarie 

2016 şi se aprobă 

de Grupul de lucru 

până la 10 

februarie 2016 

           x 
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Secţiunea II: Acţiuni nerealizate/realizate parţial (scadente)  
 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator 

Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

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

7.1.4 

p.1 

Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei 

instituţii implicate în procesul de 

reformă a sectorului justiţiei 

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei  

Proiectul Uniunii 

Europene  

Suport în 

Coordonarea 

Reformei în 

Domeniul  

Justiției în 

Moldova 

Termen:  
Trimestrul I-IV, 

2012  

Indicatori:  
Analize efectuate 

şi  

recomandări 

formulate 

  x          

a)  Definitivarea Raportului privind analiza 

funcțiilor în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

  x x           

b) Elaborarea Raportului privind analiza 

funcțiilor în cadrul Centrului pentru 

Drepturile Omului 

  x x x x         

c) Prezentarea Raportului privind analiza 

funcțiilor în cadrul Centrului pentru 

Drepturile Omului 

      x        

d) Definitivarea Raportului privind analiza 

funcțiilor în cadrul Centrului pentru 

Drepturile Omului 

       x x      

e) Prezentarea Raportului general privind 

analiza funcțiilor și a structurilor 

            x  

7.1.4.  

p. 2  

Elaborarea şi implementarea 

modificărilor structurale şi funcţionale 

ale instituţiilor implicate în reforma 

sectorului justiției în  

vederea participării active a acestora la 

procesul de reformă  

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei 

Termen: 

Trimestrul I-IV, 

2013  

Indicatori:  
1. Modificările  

structurale şi 

funcţionale  

ale instituţiilor, 

elaborate  

2. Numărul de 

  x          
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instituţii  

în care au fost 

implementate 

modificările  

structurale şi 

funcţionale 

a) Prezentarea Raportului general privind 

analiza funcțiilor și structurii instituțiilor 

vizate 

            x  

b) Implementarea modificărilor           x x x  x 

7.2.2. 

p. 3 

Elaborarea cadrului  normativ privind 

metodologia evaluării ex-ante 

Ministerul 

Justiţiei, 

Cancelaria de 

Stat 

Termen: 

Trimestrul IV, 

2011 - Trimestrul 

II, 2012  

Indicatori:  
Cadru normativ 

elaborat  

şi remis spre 

examinare  

Guvernului  

           x 

a) Prezentarea proiectului de act normativ 

spre examinare Guvernului 

             x 

7.2.1. 

p.2 

Actualizarea programelor și includerea 

unor metode noi de predare în 

învățământul juridic superior în 

conformitate cu bunele practici 

europene și principiile de la Bologna, 

inclusiv asigurarea uniformizării 

programei universitare a facultăților de 

drept 

Ministerul 

Educației, 
instituțiile de 

învățământ 

superior  

Termen: 
Trimestrul I 2015 

– Trimestrul IV 

2016 

Indicatori:  

1. Numărul 

programelor de 

studii pentru 

învățământul 

juridic superior 

actualizate 

2. Noile metode de 

predare introduse 

3. Numărul 

profesorilor 

instruiți 

            

a) Instruirea profesorilor din instituțiile de 

învățământ superior din Chișinău pentru 

programe de master în Drept 

    x x x x       
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b) Evaluarea programelor de master în Drept 

la 12 universități. 
        x x x x x  

c) Elaborarea Raportului și a recomandărilor 

în urma evaluării. 
            x x 

7.2.1. 

p.4 

Actualizarea programelor și includerea 

unor metode noi de predare în 

învățământul juridic (altul decât cel 

universitar) în conformitate cu bunele 

practici europene 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

Termen: 
Trimestrul I 2015 

– Trimestrul IV 

2016 

Indicatori: 

1. Numărul 

programelor de 

studiu pentru 

învățământul 

juridic specializat 

actualizate 

2. Noi metode de 

predare introduse 

3. Numărul de 

profesori instruiți 

            

a) Acreditarea programelor de studii la 

Drept 
  x x x          

b) Desfășurarea cursurilor de instruire pentru 

profesori 
    x x x x x      

c) Desfășurarea cursurilor de formare inițială 

și continuă pe domeniile specializate MAI 
  x x x          

7.2.2. 

p. 4  

Realizarea unui manual privind 

elaborarea actelor normative 

Ministerul 

Justiţiei 

Termen: 

Trimestrul I-IV, 

2012  

Indicatori:  
1. Grup de lucru 

creat 2. Manualul 

privind elaborarea 

actelor  

normative realizat 

şi  

aprobat  

            

a) Elaborarea manualului       x x x x x x x  

b) Aprobarea manualului              x 

7.2.3. 

p. 2 

Optimizarea bazei de date a actelor 

normative 

Ministerul 

Justiţiei, Centrul 

de Guvernare 

Termen: 

Trimestrul III-IV, 

2012 - Trimestrul 

x x x x x x       
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Electronică I-II, 2013  

Indicatori:  
Baza de date 

actualizată  

cu motor de 

căutare 

7.2.3. 

p.3 

Crearea bazei de date on-line privind 

procesul de elaborare a actelor 

normative (de la stadiul de proiect până 

la cel de act publicat) 

Ministerul 

Justiţiei, Centrul 

de Guvernare 

Electronică 

Termen: 

Trimestrul III 2013  

- Trimestrul IV, 

2014 

Indicatori:  
Baza de date create 

și funcțională. 

Numărul 

personalului 

implicat în 

procesul de 

elaborare a actelor 

normative instruit 

            

a) Testarea bazei de date          x     

b) Vizită de studiu și schimb de experiență 

într-o țară unde se implementează o astfel 

de bază 

           x   

c) Definitivarea și ajustarea bazei de date 

necesităților invocate 
          x x x  

d) Implementarea proiectului-pilot a bazei de 

date 
             x 

7.2.4. 

p. 2  

Elaborarea proiectului de modificare a 

hotărârilor Guvernului nr.190 din 21 

februarie 2007 privind crearea 

Centrului de armonizare a legislației și 

nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu 

privire la armonizarea legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia 

comunitară  

Ministerul 

Justiţiei,  
Ministerul 

Afacerilor  

Externe şi 

Integrării  

Europene,  

Cancelaria de 

Stat 

Termen:  
Trimestrul IV, 

2011  

Trimestrul I-II, 

2012  

Indicatori: Proiect 

de act normativ 

elaborat şi remis 

spre  

examinare 

Guvernului 

            

a) analiza doctrinei, legislației și practicii   x x x          

b) elaborarea versiunii inițiale      x x        

c) avizarea proiectului        x       
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d) întocmirea sintezei obiecțiilor și  

propunerilor și definitivarea după avizare 

a proiectului 

        x      

e) expertiza CNA și definitivarea după 

expertiză 

         x     

f) Traducerea și pregătirea proiectului de 

acte înso  

          x    

 

Secțiunea III: Acțiuni cu caracter continuu sau cu termen de realizare mai mare 

 

7.1.1. 

p. 3 

Organizarea ședințelor periodice ale  

Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de 

drept  

Consiliul 

naţional pentru  

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept,  

Ministerul 

Justiţiei 

Termen: 
Trimestrul I, II, 

2012Trimestrul 

IV, 2016  

Indicator:  
1. Numărul de 

şedinţe  

organizate  

2. Numărul de  

documente supuse  

dezbaterilor în 

cadrul  

şedinţelor 

Consiliului  

3. Numărul  de 

rapoarte  

ale grupurilor de 

lucru  

pentru 

monitorizarea  

implementării 

pilonilor  

Strategiei, 

examinate  

   x         

7.1.1. 

p.4  

Pregătirea şi publicarea rapoartelor 

privind realizarea Strategiei  

Consiliul 

naţional pentru  

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de  

drept  

Termen:  
Trimestrul I, II, 

2012Trimestrul 

IV, 2016  

Indicator: 

1.Numărul de 

rapoarte  
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elaborate  

2. Numărul de 

rapoarte  

publicate  

a) Recepționarea informației din partea 

instituțiilor implementatoare 

       x x     x 

b) Elaborarea rapoartelor         x x x    x 

c) Aprobarea și publicarea acestora           x    

7.1.3.

p.5 

Planificarea instruirii personalului 

Ministerului Justiției în baza evaluării 

performanţelor acestuia 

Ministerul 

Justiţiei 

Asistență din 

partea  

proiectului 

Uniunii 

Europene Suport 

în  

Coordonarea 

Reformei în 

domeniul justiției 

în Moldova 

Termen: 

Trimestrul I, 2013 

- Trimestrul IV, 

2014  

Indicatori : 1. 

Sistemul de  

planificare a 

instruirii 

personalului 

stabilit. 2. Planuri 

de instruire a 

personalului 

elaborate 

            

a) Dezvoltarea conceptului instruirii           x x   

b) Planificarea propriu-zisă a instruirii            x   

7.1.3.

p.6 

Organizarea cursurilor de instruire a 

personalului Ministerului Justiției în 

baza planurilor de instruire elaborate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Cancelaria de 

Stat  

Asistență din 

partea 

proiectului 

Uniunii 

Europene Suport 

în Coordonarea 

Reformei în 

Domeniul 

Justiției în 

Moldova.  

Termen: 
Trimestrul I 2013 

Trimestrul IV 

2014 

Indicatori:  
1. Numărul de 

cursuri organizate,  

2. Numărul de 

personal instruit 

         x x x 

7.1.4. 

p. 3  

Instruirea personalului instituţiilor  

implicate în  reforma sectorului justiţiei 

pentru asigurarea participării active a 

acestuia la implementarea reformei  

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei  
Asistență din 

Termen:  
Trimestrul III, 

2012  

Trimestrul IV, 

 x   x     x   
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partea 

proiectului 

Uniunii 

Europene Suport 

în  

Coordonarea 

Reformei în  

Domeniul 

Justiției în  

Moldova.  

2016 

 Indicatori: 1. 

Numărul  de 

cursuri  

de instruire 

desfăşurate  

2. Numărul de 

persoane  

instruite  

7.1.5. 

p. 2  

Organizarea reuniunilor periodice 

comune ale reprezentanților 

instituțiilor din sectorul justiției privind 

planificarea strategică şi monitorizarea 

reformei  

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei  
Asistență din 

partea  

proiectului 

Uniunii  

Europene Suport 

în  

Coordonarea 

Reformei în  

Domeniul 

Justiției în  

Moldova.  

Termen:  
Trimestrul I, 2012 

- Trimestrul IV, 

2016  

Indicatori:  
Numărul  de 

reuniuni  

comune organizate  

 x x x x x x  x x x x 

7.1.5. 

p. 3 

Instruirea personalului responsabil de 

planificarea strategică şi monitorizarea 

reformei din cadrul instituţiilor din 

sectorul justiţiei  

Ministerul 

Justiţiei 

Asistență din 

partea  

proiectului 

Uniunii 

Europene Suport 

în  

Coordonarea 

Reformei în 

domeniul justiției 

în Moldova 

Termen: 

Trimestrul I, 2012  

Trimestrul IV, 

2016  

Indicatori:  
1. Numărul de 

cursuri  

organizate  

2. Numărul de 

persoane  

instruite  

 x   x     x   

7.2.1. 

p.1 

Realizarea evaluărilor externe ale 

calității învățământului juridic 

superior din Republica Moldova în 

conformitate cu bunele practici 

europene şi principiile de la Bologna  

Ministerul 

Educaţiei,  
instituţiile de 

învățământ 

superior  

Termen:  
Trimestrul I, 2013 

- Trimestrul IV, 

2014  

Indicatori: 1. 
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Metodologie de 

evaluare externă, 

elaborată şi  

aprobată  

2. Evaluări externe  

realizate  

3. Rapoarte  

de evaluare 

elaborate în  

baza metodologiei 

de evaluare  

externă  

4. Concluzii şi  

recomandări în 

baza  

evaluărilor 

externe,  

formulate  

a) Formarea a 70 de persoane în domeniul 

asigurării calității și elaborării rapoartelor 

de autoevaluare  din cele 17 instituții de 

învățământ superior cu formare la 

    x          

b) Prezentarea conducerii ministerului a 

rapoartelor de autoevaluare 

      x        

c) Evaluarea de către experți si prezentarea 

rezultatelor evaluării 

       x x      

7.3.1.

p. 2  

Elaborarea periodică a listelor de 

priorități care necesită asistență 

externă 

Ministerul 

Justiției 

Termen:  

Trimestrul I, 

2012 – Trimestrul 

IV,2016  

Indicatori:  
Liste de priorităţi  

elaborate  

            

a) Elaborarea listei de priorități pentru 

asistenta externa  

      x x x x     

b) Aprobarea listei de priorități pentru 

asistența externă  

          x    

7.3.2. 

p. 2 

Organizarea reuniunilor periodice 

dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanții 

sectorului justiției 

Ministerul 

Justiţiei 

Termen: 

Trimestrul I, 2012 

- Trimestrul IV, 

2016  

   x      x   
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Indicatori:  
Numărul de 

reuniuni  

periodice 

desfăşurate  

 


