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Graficul de mai jos reflectă nivelul de implementare a Pilonului respectiv conform Strategiei și Planului de Acțiuni la data indicată în axa orizontală. 

Astfel, codul numeric ”1409” presupune: primele două cifre ”14” - anul 2014, ultimele două cifre ”09” – luna septembrie. 

Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru etapa 

respectivă (i.e. septembrie 2014). 

Coloanele de culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă. 

Precizăm că volumul de lucru pentru Pilon a fost calculat în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori ai 

acestor acțiuni, ponderea direcțiilor stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. 

 
 
Performanța instituțiilor 
Tabelul de mai jos reflectă performanța instituțiilor raportată la volumul de lucru integral prevăzut în Pilonul III conform Planului de Acțiuni pentru 

implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016). Volumul de lucru total în Pilonul respectiv pentru toate instituțiile reprezintă 1,00, iar fiecărei 

instituții îi revine o cotă din acest total (de ex. Ministerului Justiției îi revine cea mai mare parte, care constituie cota 0,65 din 1,00). Drept criteriu 

pentru aprecierea respectivă a fost luată responsabiltatea implementării și raportării repartizate instituțiilor (primul loc ocupat în lista instituțiilor 

implementatoare la acțiunea respectivă). La fel, este de menționat că cota parte a volumului de lucru pentru instituție a fost calculată în dependență de 

următoarele criterii: numărul de acțiuni de care e responsabilă instituția, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor 

stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)” reflectă cota implementată din volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat 

instituției. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru (%)” reflectă coraportul procentual dintre cota implementată și volumul 

de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției. De ex. Ministerul Justiției a implementat 0,28 din cota 0,65 atribuită în Pilonul respectiv 

conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016), ceea ce reprezintă 44%. 

 MJ INJ CNAJGS DIVERSE 
Volumul de lucru (ponderat) în cadrul 

acestui pilon (din max. 1,00) 

0,65  0,09    0,18    0,08  

Ponderabilitatea indicatorilor realizați 

(din max. 1,00) 

0,28   0,03    0,09 0,02    

Ponderabilitatea indicatorilor realizați 

în raport cu volumul de lucru (%) 

44    35 50    25    

 

Total acțiuni Realizate Realizate parțial Nerealizate Desuete sau irelevante 

48 22 22 3 1 

100% 46% 46% 6% 2% 

REALIZĂRI IMPORTANTE / IMPACT 

 

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti şi a Codului de executare  nr. 443-

XV din 24 decembrie 2004 (act. 3.2.1. punct. 2) Proiectul a fost remis Guvernului spre examinare la data de 22 noiembrie 2013. Guvernul a aprobat 

proiectul de lege prin Hotărîrea nr. 55 din 27 ianuarie 2014 şi l-a prezentat Parlamentului spre examinare la 3 februarie 2014. 

Proiectul intervine în următoarele domenii: 

 condiţiile de fond pentru statutul de executor judecătoresc (plafonul de vîrstă de 65 ani); 

 procedura de soluţionare a incompatibilităţilor; 

 instituirea registrului electronic al procedurilor de executare 

 obligaţia respectării secretului fiscal; 

 obligaţia de prezentare a copiei autentificate a procedurii de executare Ministerului Justiţiei, Colegiului disciplinar sau Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti în contextul activităţilor de control şi supraveghere; 
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 componenţa Comisiei de licenţiere; 

 mandatul de membru al Colegiului disciplinar; 

 procedura disciplinară (privind aprobarea deciziilor Colegiului disciplinar şi publicarea lor pe pagina web a Ministerului Justiţiei); 

 reglementarea de noi abateri disciplinare 

 suspendarea activităţii executorului judecătoresc; 

 consolidarea rolului şi funcţiilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, etc. 

 

Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi 

traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, de organele de urmărire 

penală, de instanţele judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti (act. 3.2.1 punct 3) La data de 28 mai 2014 au fost 

organizate dezbateri publice cu tematica „Statutul interpretului și traducătorului”. Urmare a propunerilor parvenite în cadrul dezbaterilor publice, 

proiectul de lege a fost definitivat și remis Guvernului pentru examinare la 23 iunie 2014. 

Proiectul a fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 640 din 28.07.2014. 

Principalele prevederi ale proiectului vizează: 

 stabilirea cerinţelor pentru garantarea calităţii serviciilor prestate de interpreţi şi traducători; 

 eliminarea excepţiilor pentru traducătorii şi interpreţii funcţionari publici; 

 reglementarea obligaţiei de confidenţialitate; 

 reglementarea răspunderii disciplinare a traducătorilor şi interpreţilor; 

 modificarea condiţiilor pentru accedere în profesia de traducător şi/sau interpret; 

 optimizarea condiţiilor privind atestarea interpreţilor şi traducătorilor; 

 reglementarea publicării extrasului din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor. 

 

Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (act. 3.2.1 punct. 4) La data de 29 aprilie 2014 a fost desfășurată a doua rundă de dezbateri pe 

marginea acestui proiect de lege, unde au fost prezentate și recomandările experților germani la versiunea actualizată a proiectului. Versiunea 

definitivată a proiectului de Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor a fost transmisă Guvernului la data de 23 iunie 2014. 

Adoptarea proiectului va contribui în mod esenţial la fortificarea profesiei de notar. Reglementările formulate au ca scop: 

 determinarea clară şi fără rezerve a statutului notarului în vederea aprecierii exprese a statutului acestuia ca liber profesionist; 

 determinarea statutului notarului stagiar, condiţiile de admitere în profesie; 

 perfecţionarea instituţiilor suspendării, încetării activităţii notariale; 

 instituirea organului profesional al notarilor, aprecierea statutului acestuia, scopurile, organizarea şi administrarea profesiei; 

 determinarea ordinii înfăptuirii controlului activităţii notariale; 

 stabilirea temeiurilor şi tipurilor de răspundere a notarilor, sancţiunile şi modul de aplicare a acestora. 

Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie (act. 3.2.4. punct. 1 - realizată parţial). Studiul privind criteriile de accedere 

în profesia de avocat a fost elaborat şi va fi prezentat public la 24 septembrie 2014. Scopul general al Studiului constă în efectuarea unei analize în 

domeniul criteriilor de accedere în profesia de avocat, identificarea tendințelor, dificultăților şi problemelor din acest domeniu și formularea 

recomandărilor în vederea ajustării cadrului național  la  standardele europene și internaționale. 

Domeniile de cercetare a studiului anunțat de Ministerul Justiției sunt următoarele: 

a) aspecte practice şi teoretice cu privire la criteriile de accedere în profesia de avocat; 

b) analiza cadrului normativ existent cu privire la criteriile de accedere în profesia de avocat; 

c) colectarea şi analiza datelor statistice cu privire la criteriile de accedere în profesia de avocat; 

d) cercetarea celor mai bune practici şi standarde  europene și  internaționale  cu privire la criteriile de accedere în profesia de avocat;  

e) formularea recomandărilor şi propunerilor privind îmbunătățirea situației actuale și reflectarea tendințelor cu privire la criteriile de accedere în 

profesia de avocat; 

Constatările și recomandările efectuate vor servi pentru identificarea problemelor, dificultăților şi lacunelor majore în domeniul de cercetare a 

Studiului, precum şi pentru a fi utilizate drept bază informativă pentru elaborarea documentelor de politici şi măsuri legislative în domeniu. 

Studiul este structurat în două capitole: Capitolul I „Condiţiile de admitere și desfășurare a stagiului profesional în avocatură” și Capitolul II 

„Admiterea în profesia de avocat”.  La finele Studiului este prezentată sinteza recomandărilor și analiza SWOT. 

În privinţa altor studii necesare în cadrul acţiunii, menţionăm că Studiul privind criteriile de accedare în profesia mediator se definitivează de 

către expert. În luna februarie 2014, au fost contractați încă 2 experți pentru efectuarea studiile privind criteriile de accedere în profesia de notar și cea 

de expert judiciar. Experţii au demarat elaborarea studiilor. 

 

Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei (act. 3.2.6. punct. 1 - realizată parţial) Studiul privind „Standardele etice prevăzute de codurile de etică şi deontologice ale mediatorilor” a fost 

prezentat public la 27 iunie 2014. Concluziile şi recomandările formulate sînt fundamentate pe analiza legislaţiei Uniunii Europene, Comisiei 

Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), legilor naţionale ale unor state, dar şi prevederile codurilor de etică şi 

deontologie din alte state. Proiectul legii cu privire la mediere remis Parlametului spre examinare este în concordanță cu concluziile studiului. 

NEREALIZĂRI / CAUZE: 

 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale (act. 

3.2.9. punct. 2, termen de realizare - trimestrul IV 2013) Modificarea legislaţiei urmează să fie efectuată după realizarea şi în conformitate cu 

recomandările unui studiu în domeniul respectiv, prevăzut de acţiunea precedentă din acelaşi domeniu de intervenţie. Încercările de contractare a 

experţilor pentru realizarea studiului nu au avut rezultat. 

 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din sistemul de management al informaţiei 

şi de comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte  accesul la bazele de date (act. 3.3.3. punct. 2, termen de realizare - trimestrul IV 2012) În prezent de 

către UNEJ se examinează pentru perspectivă, oportunitatea încheierii cu AGEPI, ÎS„Registrul animalelor” (Sistem de identificare şi trasabilitate a 

animalelor), registratorii independenţi a unor acorduri privind eficientizarea accesului pentru executorii judecătoreşti la informaţia deţinută de aceştia 

(posibilitatea stabilirii unor legături de schimb on-line de informaţii).  

De asemenea, UNEJ a solicitat încheierea unui contract în vederea obţinerii accesului la informaţia despre patrimoniul debitorilor cu Centrul de 

Informaţii Juridice, ca deţinător al Registrului gajului bunurilor mobile, precum şi privind accesul executorilor judecătoreşti la Registrul dosarelor 

succesorale şi a testamentelor. 

http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Proiect_pentru_Guvern.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354234
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Proiect_transmis_Guvernului.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Noutati/Studiu_Criterii_de_Accedere_Avocat_august_2014_final_19.08.14.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Noutati/Studiu_Criterii_de_Accedere_Avocat_august_2014_final_19.08.14.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Noutati/Studiu_Criterii_de_Accedere_Avocat_august_2014_final_19.08.14.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf


 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei (act. 3.2.3. punct.1, termen de realizare - trimestrul III 2013) și Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului 

existent de recunoaştere şi executare a hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti străine (act. 3.3.5. punct. 1, termen - trimestrul III 2012) 

Ministerul Justiţiei a invocat lipsa resurselor financiare necesare contractării experţilor. În acest sens, caietele de sarcini au fost întocmite, dar 

licitaţiile nu s-au lansat. 

DIFICULTĂȚI: 

 O dificultate comună mai multor acţiuni (elaborare de studii, criterii, standarde) ar constitui lipsa candidatilor corespunzatori sau a ofertelor care 

să corespundă cerinţelor înaintate pentru participare la licitaţii de achiziţii publice a serviciilor de expertiză. În alte cazuri, cîştigătorii anunţaţi fie au 

refuzat semnarea contractelor de achizitii, fie le-au reziliat ulterior. Astfel s-a întîmplat în privinţa act. 3.1.2 punct.8, act. 3.2.6. punct. 1, act. 3.2.8. 

punct. 1, act. 3.2.9. punct. 1. O posibilă explicaţie ar fi remunerarea/onorariul neatrăgătoare pentru serviciile de expertiză în coraport cu complexitatea 

domeniului investigat, metodologia, volumul de muncă preconizat, etc. 

 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei (act. 3.2.5. punct. 1 - realizată parţial, termen de realizare - trimestrul II 2012) 

Realizarea activităților de instruire inițială şi de formare continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei nu este posibilă din 

lipsa cadrului normativ relevant care ar reglementa modul şi procedura de realizare a acestor instruiri, acoperirea financiară/pe baze de contract. Din 

aceste considerente, este prematură elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială. 

Mai mult ca atît, urmare solicitării INJ să prezinte necesitățile de instruire, dintre organele de autoadministrare a profesiilor conexe doar cele ale 

executorilor judecătorești au solicitat instruiri. 

IMPLICARE PARTENERI / SOCIETATE CIVILĂ  

 Fundaţia „Soros-Moldova” a oferit suport la organizatea a 3 cursuri de instruire cu durata totală de 12 zile, în cadrul cărora au fost instruiti toţi 

cei 33 de parajurişti care acordă asistenţă juridică primară garantată de stat. (acţ.3.1.2 punct.5) De asemenea, Fundaţia „Soros - Moldova” a acordat 

suportul financiar pentru tipărirea a 143 200 de broşuri informative pe tematicile muncii, moştenirii, familiei, contractelor, proprietăţii şi a 24 000 de 

„Ghiduri pentru beneficiarii de asistenţă juridică garantată de stat”. (act. 3.1.3 punct. 8) 

 Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) a participat la organizarea a 2 seminare cu 

genericul „Protejarea categoriilor vulnerabile de justiţiabili în cadrul  procesului penal. Provocări în investigarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

Cooperarea  internaţională - bune practici şi standarde referitoare la comisia rogatorie”. (act. 3.2.5 punct 2) 

ACTVITATEA GRUPULUI DE LUCRU  

În semestrul I 2014, Grupul de lucru pentru Pilonul III a desfășurat 5 ședințe, instituțiile cu cea mai slabă prezenţă fiind Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova, Liga Notarilor din Republica Moldova, Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova – cîte 4 absenţe. 

RECOMANDĂRI ALE GRUPULUI DE LUCRU 

1. Identificarea urgentă a mijloacelor financiare pentru efectuarea studiului privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile 

prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei (act. 3.2.3. punct.1, termen de realizare - trimestrul III 2013) şi a studiului referitor 

la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi executare a hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti străine (act. 3.3.5. punct. 1, termen de 

realizare - trimestrul III 2012). 

2. Promovarea proiectului de lege pentru amendarea Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, care va reglementa realizarea activităților 

de instruire inițială şi de formare continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei pe baze contractuale. 

3. Intensificarea consultărilor dintre toţi actorii şi factorii de decizie pentru elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în 

vederea înlăturării deficienţelor  din sistemul de management al informaţiei şi de comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte accesul executorilor 

judecătoreşti la bazele de date. (act. 3.3.3. punct. 2) 

 
Această acțiune face parte din Strategia de reformare a sectorului justiției, 

realizată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene 


