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PLAN DE ACTIVITATE AL GRUPULUI DE LUCRU  

ANUL 2016 

     

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru  

 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind implementarea acțiunii 1 2 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 asistența 

externă pentru anul 2016 

 

Grupul de lucru 

 

Mai 2016     x        

3.  Elaborarea  rapoartelor de activitate 

intermediare de către instituțiile cheie 

responsabile pentru implimentarea 

Strategiei și Planului de Acțiuni 

Instituțiile 

responsabile de 

implementare 

Pînă la 15 iulie 2016       x      

4.  Aprobarea raportului intermediarde 

activitate al Grupului de lucru 

Grupul de lucru 

 

Pînă la 15 iulie 2016       x      

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului de Secretariatul Raportul se elaborează în baza 

rapoartelor prezentate de instituții și în 

           x 



lucru Grupului de lucru 

 

baza conținutului proveselor-verbale ale 

ședințelor Grupului de lucru pînă la 31 

ianuarie 2016 și se aprobă de Grupul de 

lucru pînă la 10 februarie 2017 

 

 

SECȚIUNEA II: Planul de implementare al Strategiei și Planului de Acțiuni pentru Pilonul V/ anul 2016 

 

 

 

A. ACȚIUNI RESTANTE 2012/ DE IMPLEMENTAT ÎN 2015  

 

 

Nr. Acțiune / Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

1 2 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 

             



5.1.2. 

Pnc. 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, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Economiei, 

Consiliul de Mediere, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Studii elaborate şi 

recomandări formulate 

             

5.1.2. 

Pnt.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 

Recomandări pe domenii 

specifice/ principii directoare, 

elaborate şi aprobate 

           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 x x  

 

 

 



 

 B. ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2016 

  

 

Nr. Acțiune / Subacțiune Instituția  

responsabilă 

Indicatori privind  

implementarea acțiunii 

Donatori/ 

parteneri de 

dezvoltare 

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

5.1.2. 

Pnt.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 

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de persoane instruite 

      x     x  

5.1.3. 

pnct.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 

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 

 x x x x x x x x x x x  



locale 

 

sociale plasate 

5.1.3.  

pnct. 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 promoţionale 

elaborate şi difuzate 

 x x x x x x x x x x x  

 5.3.1. 

pnct.2 

Modernizarea sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor economici 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Sistemul de evidenţă  

electronică  

a agenţilor economici 

modernizat 

             

5.3.2. 

pnct.2 

Crearea registrului electronic unic al 

agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, Ministerul 

Tehnologiei 

Registrul unic creat              



Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 


