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Data: 24 martie 2015 

Şedinţa nr. : 1/15 

Locul desfăşurării: sala 227  (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderatori: Vladimir GROSU/Sabina CERBU 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

1) Cuvânt de deschidere 

Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției în anul 

2014: succese, provocări, soluții. 

Vladimir GROSU, Ministru al justiției, Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul VII 

Sabina CERBU, Viceministru al justiției, Vicepreședintele Grupului de Lucru 

2) Comentariile Președinților Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implementării SRSJ asupra Raportului general pentru anul 2014. 

Președinții Grupurilor de lucru 

3) Prezentarea și aprobarea raportului anual privind implementarea Pilonului VII al Strategiei 

de reformă a sectorului justiției în anul 2014. 

Natalia CRISTIAN, consultant principal al Direcției analiză monitorizare și evaluare a politicilor 

4) Evaluarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 – 2016 în 

baza rezultatelor și progreselor. 

Eric SVANIDZE, Lider de echipă al Proiectului UE Suport în coordonarea reformei în domeniul 

justiției în Republica Moldova 

5) Costurile implementării SRSJ pentru perioada 2011-2014 

Sorin HADÂRCĂ, Expert bugetar, Proiectul UE  Suport în coordonarea reformei în domeniul justiției 

în Republica Moldova 

6) Planul de promovare a rezultatelor SRSJ și a sprijinului UE 

Lucia APRODU, Expert în comunicare, Proiectul UE  Suport în coordonarea reformei în domeniul 

justiției în Republica Moldova 
 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1 Cuvânt de deschidere 

Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției în anul 

2014: succese, provocări, soluții 

Vladimir GROSU: 

A declarat deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonul VII, cu prezentarea 

subiectelor pe ordinea de zi. 

În prima jumătate a lunii februarie curent Grupurile sectoriale pentru Pilonii I-VI au efectuat bilanțul 

anual al realizărilor/nerealizărilor și au aprobat rapoartele anuale cu privire la implementarea Strategiei 

pentru fiecare pilon în parte. Cu toate că raportul pentru Pilonul VII urmează să-l aprobăm în ședința 

de astăzi, datele au fost sintetizate și analizate, iar proiectul raportului expediat tuturor membrilor 

grupului nostru cu ceva timp înainte de ședința de astăzi. 

Ținând cont de calificările şi concluziile Grupurilor de lucru sectoriale de coordonare şi monitorizare a 

implementării Strategiei, pentru anul 2014 constatăm un grad de realizare a acţiunilor programate şi 

scadente în perioada de raportare în proporţie de 69%. Cu toate că anul 2014 a fost unul destul de 
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provocator în procesul de implementare a Strategiei, acest procent demonstrează o tendință pozitivă, în 

comparație cu anii precedenți. 

 

Sabina CERBU: 

Raportul de monitorizare general pentru anul 2014 a fost elaborat și aprobat în conformitate cu 

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011 – 2016 (aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06 noiembrie 2012 cu modificările 

și completările ulterioare).  

Raportul complementează rapoartele anuale precedente elaborate de către Ministerul Justiţiei, în 

calitate de instituţie coordonatoare pentru realizarea monitorizării şi coordonării implementării 

Strategiei şi a Planului de acțiuni menționate şi reflectă progresul implementării documentelor 

strategice enunţate în anul 2014. 

În cadrul Raportului sunt oferite detalii şi analiza proceselor privitor la: mecanismul de coordonare şi 

monitorizare a implementării Strategiei, proiectele Uniunii Europene de asistenţă şi susţinere a 

reformei justiţiei în Republica Moldova, costurile reformei justiţiei, modul de implementare şi gradul 

de realizare a acţiunilor/măsurilor din Planul de acțiuni prevăzute pentru anul 2014, precum şi gradul 

de implicare a instituţiilor responsabile în realizarea SRSJ. 

Totodată, având în vedere faptul că anul 2014 reprezintă o perioadă intermediară de implementare a 

Strategiei, Raportul vine cu o primă tentativă de analiză calitativă a tendinţelor, evoluţiilor şi 

impactului reformei pentru perioada 2011-2014 și dezvoltă o analiză a principalelor probleme şi 

provocări în implementarea adecvată a PAISRSJ, dar şi oferă unele soluţii pentru aplanarea acestor 

probleme şi provocări. 

Mecanismul de coordonare și monitorizare a funcționat în parametri optimi. Astfel, au fost asigurate 

organizarea a 51 şedinţe ale Pilonilor I-VII, 1 ședință a Consiliului Național pentru Reforma și 

Ocrotirea Normelor de drept și 2 ședințe cu donatorii și societatea civilă. 

Din tabloul general al nivelului de realizare a SRSJ în proporție de 69%, poate fi observat că pentru 

perioada de referinţă un bun nivel de realizare este atestat pentru Pilonul VI „Respectarea drepturilor 

omului în sectorul justiţiei” (84% din totalul acţiunilor scadente), Pilonul VII „Sectorul justiţiei bine 

coordonat, bine administrat şi responsabil” (83%) şi Pilonul I „Sistemul judecătoresc” (74%). În 

acelaşi timp, atestăm o realizare mai mică a acţiunilor din Pilonul III „Integritatea actorilor sectorului 

justiţiei” (53%) şi Pilonul II „Justiţia penală” (54%). 

Gradul general de realizare a acţiunilor planificate până în decembrie 2014 reflectă următoarea 

statistică: acţiuni realizate - 69%, realizate parțial - 21%, nerealizate - 8%, desuete/irelevante - 2%. 

Calificativele aplicate câtorva acțiuni ca fiind desuete sau irelevante, deși sânt criticate de unii actori, 

inclusive societatea civilă, trebuie privite ca fiind niște măsuri cu caracter excepțional. Ne referim la 

anumite acțiuni specifice, a căror realizare în condițiile actuale, nu este necesară și ar fi formală, 

implicând cheltuieli nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea 

circumstanțelor obiective create. Această abordare este instituționalizată prin Metodologia de 

monitorizare a implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției, aprobată prin ordinal 

Ministrului justiției din 06 noiembrie 2012. Totuși, având în vedere faptul că Strategia a fost aprobată 

prin Lege, iar Planul prin Hotărâre de Parlament, urmează ca acțiunile calificate desuete/irelevante să 

fie excluse din Planul de Acțiuni odată cu introducerea mai multor modificări și completări mai 

complexe menite le ”împrospăteze” și ajusteze necesităților actuale, pentru se ține seama de 

schimbările apărute și de variatele experiențe înregistrate în implementare, precum și întru corijarea 

unor deficiențe constatate cu ocazia evaluării inițiale a stării de fapt și mersului implementării 

Strategiei. Pachetul de documente necesare în sensul introducerii acestor amendamente se finalizează 

la moment. 

Analizate în dinamică, datele privind realizarea acţiunilor din Planul de acțiuni denotă creşterea 

gradului de realizare în fiecare an. Dacă în anul 2012 gradul de realizare a fost de 56%, în 2013-2014 

ritmul realizării acţiunilor a fost accelerat, fiind atestate cote procentuale progresiv mai înalte. 

Realizările pentru fiecare Pilon parte sunt următoarele: 

Pilonul I: 

- lansarea portalului web unic al instanţelor judecătoreşti  www.instante.justice.md;  
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- adoptarea Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor (în vigoare din 1 ianuarie 

2015); 

- extinderea cercului de infracţiuni pentru care nu mai este necesar acordul CSM de a porni 

urmărirea penală împotriva judecătorilor (limitarea imunităţii); 

- avansarea procesului de optimizare a hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti 

(dizolvarea/lichidarea Curţii de apel Bender); 

- continuarea proceselor de modernizare a sediilor instanţelor judecătoreşti şi securizării 

acestora; 

- asigurarea implementării în practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător; 

- lansarea şi aplicarea de către INJ a procesului de instruire continuă la distanţă; 

- continuarea aplicării noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor; 

-  extinderea aplicării tehnologiilor informaţionale în procesele judiciare (lansarea şi pilotarea 

Modulului IV de distribuire aleatorie a dosarelor, asigurarea înregistrării audio a tuturor 

şedinţelor de judecată) etc.; 

Pilonul II: 

- avansarea procesului de reformă a Procuraturii (adoptarea în iulie 2014 a Concepţiei de 

reformă a Procuraturii şi transmiterea proiectului noii Legi cu privire la Procuratură pentru 

expertiza Comisiei de la Veneţia); 

- modernizarea reglementărilor şi metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare; 

modernizarea instrumentarului aplicat de instituţiile de expertiză; sistemul e-Dosar; 

- instituirea şi pilotarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru instituţiile 

implicate în procedurile penale; 

Pilonul III: 

- avansarea proiectelor de legi privind reforma sistemului de executare a deciziilor judecătoreşti, 

a interpreţilor şi traducătorilor în procesele judiciare, a instituţiei notariatului, a legii cu privire 

la mediere; 

- elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat; 

- promovarea pe larg unor platforme informaţionale şi instrumente IT (e-registre), orientate spre 

modernizarea şi transparentizarea proceselor; 

- crearea birourilor de avocaţi publici în teritoriu; 

Pilonul IV: 

- implementarea practică a noilor reguli de salarizare majorată a judecătorilor; 

- dezvoltarea unor ample cursuri de instruire a actorilor sectorului justiţiei privind instrumentele 

de prevenire şi combatere a corupţiei; 

- asigurarea aplicării noilor prevederi privind testarea integrităţii profesionale şi îmbogăţirea 

ilicită; 

- fortificarea sistemului avertizorilor de integritate; 

- iniţierea activităţilor de consolidare a capacităţilor instituţionale ale CNI şi introducerii unor 

noi concepte şi instrumente de prevenire şi combatere a corupţiei. 

Pilonul V: 

- lansarea unor campanii de informare privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor/Primul Forum Naţional în Domeniul Medierii în Republica Moldova; 

- lansarea reformei în domeniul instituţiei administratorilor autorizaţi; 

- modernizarea şi unificarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici şi a 

organizaţiilor necomerciale; 

Pilonul VI: 

- avansarea la nivel normativ a reformei instituţiei Avocatului Poporului (Ombudsmanul); 

- dezvoltarea şi asigurarea mecanismelor de protecţie a participanţilor minori în procesele 

judiciare; 

- iniţierea procesului construcţiei unui penitenciar modern, condiţiile de detenţie în cadrul căruia 

să respecte demnitatea umană etc.; 

- avansarea procesului de elaborare şi testare a Registrului electronic al cazurilor de reținere, 

arest si detenţie – RECRAD; 

Pilonul VII: 
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- avansarea procesului de redactare a manualului privind elaborarea actelor normative; 

- optimizarea bazei de date a actelor normative; 

- crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative: de la stadiul de 

proiect până la cel de act publicat; 

- instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului justiţiei; 

- continuarea procesului de analiză a funcţiilor şi structurii instituţiilor. 

Prioritățile pentru anul curent constituie de fapt lichidarea restanțelor în ceea ce privește: 

- reforma Procuraturii; 

- reforma Institutului Naţional al Justiţiei; 

- funcţionarea efectivă a poliţiei judecătoreşti; 

- aplicarea efectivă în practică a noilor instrumente anticorupţie: testarea integrităţii, confiscarea 

extinsă şi infracţiunea de „îmbogăţire ilicită”; 

- consolidarea CNI și a instrumentelor cu care acesta operează; 

- modificarea Codurilor de etică ale actorilor din sectorul justiţiei; 

- Legea cu privire la mediere; 

- reforma Centrului pentru Drepturile Omului; 

- reforma Curţii Constituţionale; 

- Legea cu privire la actele normative. 

 

Un factor extern care a compromis accelerarea reformei a fost faptul că am avut un an electoral, iar 

Parlamentul practic și-a suspendat activitatea din iulie 2014, respectiv toate proiectele de legi care au 

fost aprobate de Guvern au fost declarate nule, ori promovarea lor repetată presupune noi proceduri de 

consultare/avizare/aprobare. 

Tot la capitolul provocări poate fi menționat rezistența actorilor supuși reformelor, care insistă 

asupra păstrării zonei de confort şi acceptă doar restructurările care le ameliorează condiţiile de 

activitate (ex. introducerea asistenţilor judiciari pentru fiecare judecător, majorarea de salarii etc.), 

dar se împotrivesc oricăror modificări care ţin de responsabilizarea lor (ex. imunitatea judecătorilor). 

Această rezistenţă este un permanent obstacol în promovarea mai alertă a reformelor. Practic toate 

iniţiativele de reformare a sistemului judecătoresc au fost contestate la CC, deşi toate iniţiativele 

legislative au trecut filtrul expertizelor Consiliului Europei, Comisiei de la Veneţia şi altor instituţii 

internaţionale cu expertiză consistentă în domeniu. 

Probleme pregnante persistă şi pe filiera implementării noilor legi. Deşi au fost instituite şi oferite 

noi instrumente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, instituţiile responsabile de aplicarea acestor 

instrumente invocă imperfecţiunea iluzorie a legilor, fără a fi testat măcar într-un singur dosar 

aplicabilitatea acestor norme. 

Este îmbucurător faptul că, riscul privind capacităţile insuficiente de absorbţie a resurselor bugetare 

oferite instituțiilor pentru reforma justiţiei a fost depăşit în anul 2014, iar gradul de absorbţie în 2014 a 

reprezentat 95,4%. 

În încheiere aş vrea să concluzionez făcând trimitere la datele privind nivelul de încredere în justiţie 

şi gradul de satisfacţie al justiţiabililor din perspectiva sondajelor de opinie, a studiilor dezvoltate de 

către ONG care au monitorizat şi au analizat evoluţia lucrurilor în sectorul justiţiei după lansarea 

reformei. 

Conform Barometrului Opiniei Publice (BOP) din data lansării reformei justiţiei şi până la data 

ultimului BOP din noiembrie 2014 constatăm un trend fluctuant: de la 18% în noiembrie 2011 până la 

23% în noiembrie 2014. 

Este important ca acest trend de creştere să fie păstrat, or încrederea în justiţie pare a fi extrem de 

fragilă, fiind „sensibilă” la toate evenimentele care se produc în spaţiul public, inclusiv evenimentele 

din mediul politic. Pentru a contribui la creşterea nivelului de încredere în justiţie este extrem de 

importantă asigurarea vizibilităţii reformelor şi impactului practic al acestora, conjugarea eforturilor 

dintre actorii sectorului justiţiei, decidenţii politici, partenerii de dezvoltare, presă şi societatea civilă 

în asigurarea stabilităţii, continuităţii şi durabilităţii reformelor. 

Din păcate, nu poate fi spus același lucru și despre percepțiile corupției în sistemul justiției. Factorul 

determinant al reformei „percepţia quasi-generală privind fenomenul corupţiei” rămâne, practic, în 

limitele aceloraşi valori, ba chiar cunoaşte o degradare pentru anumite componente ale sectorului 
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justiţiei. Pentru a modifica această percepție este important să fie aplicat noul mecanism de răspundere 

disciplinară a judecătorilor, noile instrumente: testarea integrităţii, confiscarea extinsă şi noua 

componenţă de infracţiune „îmbogăţirea ilicită”. 

Decizie: A fost aprobat unanim raportul privind implementarea SRSJ pentru anul 2014. 

 

Subiectul 2. Comentariile Președinților Grupurilor de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării SRSJ asupra Raportului general pentru anul 2014 

Președinții grupurilor de lucru și/sau supleanții acestora au luat act de Raportul general privind 

implementarea SRSJ pentru anul 2014 prezentat și au solicitat ca acesta să fie remis de către 

Secretariat tuturor membrilor Grupurilor de lucru pentru Pilonii I-VI pentru a putea fi discutat în 

cadrul ședințelor ulterioare ale acestora. 

Decizie: Secretariatul Grupurilor de lucru va remite membrilor Pilonilor I-VI și instituțiilor 

implementatoare raportul general pentru anul 2014. 

 

Subiectul 3. Prezentarea și aprobarea raportului anual privind implementarea Pilonului VII al 

Strategiei de reformă a sectorului justiției în anul 2014. 

Natalia CRISTIAN:  

Situația Pilonului VII este una bună. Pentru anul 2014 se atestă o realizare a acțiunilor scadente în 

valoare de 83%. Astfel din numărul total de 41 acțiuni scadente au fost realizate integral 34 acțiuni, 

realizate parțial 6 acțiuni și nerealizate 1 acțiune. În ceea ce privește mecanismul de coordonare și 

monitorizare, acesta a fost asigurat conform reglementărilor în vigoare. Astfel, au fost asigurate 

organizarea a 51 şedinţe ale Pilonilor I-VII, 1 ședință a Consiliului Național pentru Reforma și 

Ocrotirea Normelor de drept și 2 ședințe ale donatorilor și societății civile. Totodată au fost efectuate 

analizele funcționale ale unor instituții, cum ar fi: Consiliul Superior al magistraturii, CpDOM, 

autoritățile subordonate Ministerului Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Oficiul Central 

de Probațiune, Centrul de Armonizare a Legislației, Centrul de Informații Juridice). Au fost 

desfășurate instruiri cu diverse tematici: raportare eficientă, planificare bugetară, comunicare, 

armonizare legislativă etc.). Au fost întreprinse diverse măsuri în vederea perfecționării procesului de 

perfecționare legislativă. Astfel, a fost optimizată baza de date a actelor normative, creată baza de date 

on-line privind procesul de elaborare a actelor normative, elaborate capitolul I și Capitolul III al 

Manualului de tehnică legislativă, inițiat raportul privind analiza ex-ante. 

Decizie: Raportul Pilonului VII a fost votat unanim. 

 

Subiectul 4. Evaluarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 

– 2016 în baza rezultatelor și progreselor. 

Erik SAVANIDZE: 

A fost prezentat proiectul mecanismului de evaluare a implementării SRSJ 2011 – 2016. Evaluarea va 

fi efectuată în baza obiectivelor, domeniilor specifice de intervenție, celor mai relevanți indicatori. 

Respectiv, vor fi stabiliți pașii concreți pentru întreg cadrul de evaluare. Sarcina Grupurilor de lucru în 

acest proces va consta în a decide asupra indicatorilor de bază care vor fi folosiți pentru evaluarea 

implementării SRSJ în anul 2016. 

Decizie: Membrii au luat act de propunerea pentru conceptul de evaluare a implementării SRSJ 2011 - 

2016 și urmează să fie discutat în cadrul ședințelor Pilonilor I-VI. 

 

Subiectul 5. Costurile implementării SRSJ pentru perioada 2011-2014 

 

Sorin HADÂRCĂ: 

Aprecierile inițiale, efectuate la etapa de elaborare a Planului de Acțiuni pentru implementarea SRSJ 

dădeau o valoare estimată a reformei de circa 2 miliarde lei (2,005,148,600). Din start era clar că în 

lipsa unor indicatori cuantificabili de monitorizare, aceste estimări conțin un mare grad de aproximare. 

În procesul anual de planificare strategică inițiativele de politici întru implementarea SRSJ au prins 

contur. A devenit mai clar dacă e vorba de costuri pentru reconstrucția tuturor instanțelor sau doar a 

celora a căror infrastructură nu corespunde exigențelor, dacă întru sporirea capacităților e nevoie de 

cursuri de instruire pentru 50 de sau 500 de persoane, dacă instruirea va dura jumătate de zi sau trei 
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luni. Aceste, aspecte, difuze la etapa de elaborare a Planului de Acțiuni din motive obiective, odată 

fiind clare au permis o re-estimare mai realistă a costurilor. 

Astfel, având în spate trei ani de implementare a SRSJ din care pentru 2013 și 2014 există informația 

cu privire la bugetele valorificate efectiv, am considerat oportun să efectuăm o re-evaluare a costurilor 

de implementare a acțiunilor rămase din SRSJ, în paralel cu procesul de planificare bugetară pe termen 

mediu care acoperă integral perioada de implementare a reformei. În acest scop a fost angajat un 

expert independent care, folosind o metodologie standardizată de estimare a costurilor, a ajuns la 

concluzia că pentru acțiunile restante la situația din 2014, mai sunt necesari 670,8 milioane de lei. 

Această estimare diferă foarte puțin de volumul de mijloace bugetare planificate în CBTM 2015-2017, 

care este de 674,1 milioane lei. În structură pe acțiuni, costurile estimate și costurile planificate în 

CBTM corelează în proporție de 95%, respectiv considerăm că în acest mod avem o validare 

suplimentară a corectitudinii costurilor obținute în procesul bugetar. Împreună cu bugetele valorificate 

efectiv în 2013 și 2014, costurile intermediare totale pentru implementarea SRSJ se cifrează la 1,03 

miliarde lei (1,033,544,400), aproape de două ori mai puțin decât a fost estimat inițial. În același timp, 

se poate constata că cheltuielile pentru implementarea SRSJ sunt acoperite integral de Uniunea 

Europeană prin intermediul suportului bugetar direct în valoare de 60 milioane euro (1,08 miliarde lei 

la cursul mediu de 18 MDL/EUR). 

Diferența principală dintre costurile estimate inițial și costurile intermediare de implementare, se 

explică prin supraestimarea cheltuielilor asociate cu majorarea substanţială a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei. Pentru această acțiune au fost estimate costuri de 1,11 miliarde lei (1,110,698,600). 

În realitate, impactul bugetar al implementării Legii cu privire la salarizarea în sistemul judiciar este 

de 115,4 milioane lei, aproape de 10 ori mai puțin. Respectiv, putem concluziona că dacă corelarea 

costurilor intermediare cu cele estimate inițial este relativ joasă (59,1%), dacă am face abstracție de 

această acțiune specifică, nivelul de corelare este totuși unul acceptabil – 84,6%. 

Repartizarea costurilor pe pilonii SRSJ nu este uniformă. În mod natural, sistemul judiciar (pilonul I), 

care reprezintă chintesența SRSJ, consumă cele mai multe mijloace – mai mult de jumătate din 

costurile totale ale strategiei. Aici este vorba despre investițiile în infrastructura fizică a instanțelor 

judecătorești, precum și de introducerea funcției de asistent judiciar, menită să îmbunătățească 

administrarea judecătorească. Un sfert din costurile asociate implementării SRSJ se referă la drepturile 

omului (pilonul VI), în special în partea ce ține de asigurarea condițiilor umane de detenție în 

penitenciare. Majorările salariale, menite să sprijine integritatea actorilor din sfera justiției (pilonul IV) 

sunt și ele costisitoare – circa 12% din costurile totale ale reformei. Aproximativ tot atâta costă 

reforma penală (pilonul II). Cu referință la aceasta din urmă, costurile derivă din necesitatea reparației 

sediilor organelor procuraturii, precum și perfecționarea urmăririi penale, inclusiv prin alocarea unui 

sediu Centrului Național de Expertiză Judiciară și dotării acestuia cu echipament de laborator. 

Accesul la justiție (pilonul III), contribuția la dezvoltarea economică (pilonul V) și coordonarea 

reformei (pilonul VII) – costă mult mai puțin. 

La etapa incipientă de implementare a SRSJ absorbția de mijloace alocate în cadrul limitelor de 

cheltuieli pentru implementarea SRSJ era o îngrijorare majoră. Se considera că instituțiile responsabile 

pentru sub-programe vor întâmpina dificultăți în ceea ce privește planificarea bugetară, estimarea 

costurilor, administrarea planurilor de achiziții publice etc. Totuși, în rezultatul efortului organizatoric 

din partea Ministerului Justiției și a proceselor existente de monitorizare a implementării Planului de 

Acțiuni SRSJ, capacitatea de absorbție în 2013 a fost de 86% (bugete valorificate efectiv raportate la 

alocațiile bugetare precizate). Eforturile instituțiilor din sectorul justiției de a valorifica în mod eficient 

resursele alocate au fost susținute de Proiectul Suport în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției 

în Republica Moldova printr-o serie de instruiri menite să consolideze capacitățile în materie de:  

a) planificare în vederea obținerii rezultatelor;  

b) planificare bugetară; 

c) estimare a costurilor; și  

d) raportare eficientă. 

Respectiv, capacitatea de absorbție a mijloacelor bugetare alocate pentru implementarea SRSJ s-a 

consolidat, volumul bugetelor valorificate raportate la alocațiile bugetare precizate majorându-se în 

2014 până la 95%. Creșterea capacității de absorbție s-a manifestat pentru fiecare pilon al SRSJ cu 

excepția pilonului II care ține de justiția penală. Valorificarea mijloacelor bugetare a fost condiționată 
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de o serie de factori obiectivi, cum ar fi întârzierea promovării în Parlament a setului de legi care 

vizează reforma procuraturii, dar și factori subiectivi care țin de administrarea investițiilor capitale în 

organele procuraturii. 

Procesul de planificare bugetară pe termen mediu pentru 2016-2018 a fost lansat sub aspect 

organizațional (au fost formate grupurile de lucru, au fost recepționate rapoartele de implementare pe 

CBTM din ciclul anterior și au fost transmise către instituțiile responsabile de subprograme invitațiile 

de a contribui la elaborarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli cu acțiunile de politici noi), însă 

distribuirea alocațiilor bugetare în limitele de cheltuieli prevăzute pentru SRSJ este o sarcină pentru 

perioada imediat următoare. 

Decizie: Membrii au luat act de aspectele bugetare legate de implementarea SRSJ și de faptul că 

urmează a fi întreprinse măsurile necesare pentru elaborarea următorului proiect bugetar pentru anii 

2016 – 2018. 

 

Subiectul 6. Planul de promovare a rezultatelor SRSJ și a sprijinului UE 

 

Lucia APRODU: 

În cadrul activității Grupului de lucru pentru promovarea SRSJ, constituit prin ordinul Ministrului 

Justiției nr. 328 din 28 iulie 2014, a fost elaborat Planul semianual de promovare a rezultatelor SRSJ și 

a sprijinului UE pentru perioada martie – iunie 2015, care conține activități pe fiecare pilon în parte. 

Pentru a asigura unificarea mesajelor referitoare la diferite aspecte sau elemente ale SRSJ, următoarele 

expresii vor fi folosite în mod obligatoriu de către entitățile implicate și interesate pentru ilustrarea 

tuturor acțiunilor incluse în prezentul Plan: „Aceste acțiuni fac parte din Strategia de reformare a 

sectorului justiției, realizată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene”, 

„Strategia de reformare a sectorului justiției din Republica Moldova este realizată cu sprijinul financiar 

al Uniunii Europene”. De asemenea, alături de semnele de vizibilitate ale Uniunii Europene și 

proiectelor relevante de asistență tehnică, va fi folosită identitatea vizuală a SRSJ. 

Decizie: Planul de promovare a fost votat unanim. 

 

III. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

IV. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul 

Grupului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

V. Semnături  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               ____________________                                                         ____________________ 

 

                     Sabina CERBU                                                                      Natalia CRISTIAN           
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      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VII 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot 

prezenți la ședință 

 

1 Vladimir GROSU Ministerul Justiţiei 

2 Sabina CERBU Ministerul Justiției 

3 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

4 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

5 Adrian ERMURACHI Cancelaria de Stat 

6 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

8 Dinu ARMAȘU Asociația investitorilor străini în RM 

9 Ecaterina POPA Institutul Național al Justiției 

C. Membrii invitaţi  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE 

2 Iurie LEVINTE Proiect UE 

3 Adriana MÎRZA Proiect UE 

4 Sorin HADÂRCĂ Proiect UE 

5 Lilia IONIȚĂ Proiect UE 

6 Olga BUREA Ministerul Justiției 

7 Ausra RAULICKYTE Ministerul Justiției 

8 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

9 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

10 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

11 Eugen POPOVICI Președinția RM 

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Valentin COVALI Procuratura Generală  

2 Victor MICU Consiliul Superior al Magistraturii 

 


