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Notă: Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din 23 februarie 2017 

 

I. ASPECTE GENERALE  

Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu privire la aspectele de fortificare a sistemului de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat, de consolidare a capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a profesiilor conexe sistemului justiţiei şi de executare 

efectivă a hotărârilor judecătoreşti. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 55 de acţiuni. În semestrul II anul 

2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 55 acţiuni. Pentru aceste 55 de acţiuni este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte 

detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost 

reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru 

realizarea acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea 

acţiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni realizate – 

albastru; acţiuni realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, acţiuni desuete – portocalie.  

 

Din cele 55 acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2016 – 42 sunt realizate, 10 realizate parţial, 2 nerealizate, iar 1 acțiune desuetă. 

 
Acţiuni scadente trimestrul II, 2016 Acţiuni realizate Acţiuni realizate parţial Acţiuni nerealizate Desuetă 

55 42 10 2 1 

100% 76% 18% 4% 2% 

 

 

A. Acţiuni nerealizate (scadente):  
 

Acț. 3.1.3.p.4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti 

Acț. 3.1.3.p.6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară 
 

*** 
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B. Acţiuni realizate parţial (scadente): 

1.Acţ.3.1.2 punct 8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, din punctul 

de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de stat persoanelor care nu dispun de mijloace 

pentru plata acestor servicii 

2.Act. 3.2.2. punct 1  Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

3.Acț. 3.2.2 punct 2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, 

de notar, de mediator 

4.Acț. 3.2.3 punct 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

5.Act.3.2.5. punct 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

6. Act. 3.2.5 punct 2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

7. Act. 3.2.7. punct 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională 

8. Acț.3.2.7 punct 3 Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere civilă profesională.  

9. Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

10. Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

 

C. Acţiuni desuete: 

1. Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 
 

 

 
II. ASPECTE SPECIFICE  
 

 

 Acţiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2016) 
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Numărul domeniului 

de intervenție, numărul 

şi denuea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii de 

rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

Implementare 

al acțiunii  

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Direcţia Strategică 3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Act. 3.1.1. punct. 1 
Elaborarea proiectului  

de  modificare a Legii  

nr. 198-XVI din 26 iulie 

2007 privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat în vederea creării 

aparatului 

administrativ al 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat şi a oficiilor 

teritoriale ale acestuia 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

4. Schema de 

încadrare  a 

personalului 

aprobată 

5.Numărul de 

personal angajat 

 

Trimestrul I 

2012 -  

Trimestrul II 

2012 

 

1. A fost emis Ordinul Ministrului 

justiţiei nr. 417 din 21 septembrie  2011, 

prin care a fost creat grupul de lucru  

pentru modificarea şi completarea 

legislaţiei privind acordarea asistenţei 

juridice garantate de stat în cauzele non-

penale.   

2. Au fost inserate completări în textul 

Legii cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat cu privire la condiţiile de 

acordare a AJGS pe cauzele non-penale 

şi privind activitatea directorului executiv 

şi a aparatului administrativ al CNAJGS. 

Modificările au fost inserate urmare a 

adoptării Legii de modificare şi 

completare nr. 112 publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr.149-154, art.488, accesibilă pe: 

 http://lex.justice.md/md/344079/. 

Hotărârea CNAJGS nr. 9 din 02.08.2012 

cu privire la aprobarea efectivului-limită 

al aparatului administrativ, a stabilit 

Realizată* Asistenţă acordată 

de Fundaţia 

SOROS Moldova 

proiectul în valoare 

totală de 77000 

USD pentru o 

perioadă de 2 ani. 

Durata  

Proiectului: 

decembrie 2012 – 

decembrie 2014. 

 

Numărul de personal 

este concretizat. 

Toate cele 5 unităţi 

prevăzute  au fost 

deja selectate. 

Aparatul 

administrativ este 

funcţional.  

 

Deficienţe: 

Atât volumul de 

lucru cât şi 

multitudinea 

sarcinilor cresc 

permanent. Este 

indispensabil 

revizuirea efectivului 

limită de personal 

prin alocarea de noi 

unităţi şi revizuirea 

schemei de încadrare 

 

-  OMJ  nr. 417 

din 21.09.2011 

- Nota 

informativă la 

Proiectul legii.  

- Legea de 

modificare şi 

completare   nr. 

112 

din 18.05.2012 

accesibilă pe: 

http://lex.justice

.md/md/344079

/ 

- Hotărârea de 

Guvern nr. 1108 

din 25.09.2006 

privind 

salarizarea 

personalului 

unor instituţii 

finanţate de la 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
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limita numerică a angajaţilor (5 unităţi), 

care ulterior au fost selectate.  

3. Schema de încadrare a personalului a 

fost aprobată în conformitate cu Ordinul 

MF nr. 55 din 11.05.2012 cu privire la 

aprobarea formularelor-tip ale schemelor 

de încadrare pentru personalul angajat în 

sectorul bugetar din 5 unități. 

Pentru asigurarea funcţionalităţii,  

competenţele Aparatului administrativ au 

fost prevăzute mai detaliat în 

Regulamentul de activitate al aparatului 

administrativ al CNAJGS, aprobat prin 

Hotărârea CNAJGS nr. 15 din 

03.09.2012 (Monitorul Oficial din  

09.11.2012, nr. 234-236, art. 1340). 

 

buget, 

accesibilă la:  

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=317372 

- OMJ nr. 404 

din 05.09.2012 

- Hotărârea 

CNAJGS nr. 9 

din 02.08.2012 

cu privire la 

aprobarea 

efectivului-

limită al 

aparatului 

administrativ 

- Hotărârea 

CNAJGS nr. 15 

din 03.09.2012 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

de activitate al 

aparatului 

administrativ al 

CNAJGS  

accesibilă la:  

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
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1&id=345340  

-  Hotărârea 

CNAJGS nr.11 

din 03.09.2012 

cu privire la 

aprobarea 

conceptului 

proiectului fişei 

postului a 

statului de 

personal al 

aparatului 

administrativ al 

CNAJGS 

-  Hotărârea nr. 

12 din 

03.09.2012 cu 

privire la 

numirea în 

funcţie de 

director 

executiv al 

CNAJGS. 

Hotărârile 

nominalizate 

pot fi accesate şi 

la adresa: 

http://www.cnaj

gs.md/ro/cadrul-

normativ.html  

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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Act. 3.1.1. punct. 2 

Efectuarea unui studiu 

privind necesităţile de 

personal în oficiile 

teritoriale ale 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de 

Stat şi ajustarea 

schemei de încadrare a 

personalului în funcţie 

de rezultatele  analizei 

în contextul lărgirii 

competenţei Consiliului 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

ajustată 

Trimestrul II 

2012 - 

Trimestrul  II 

2013 

În vederea stabilirii necesităţilor de 

personal, în 2013 a fost elaborat Studiul 

cu privire la necesităţile de personal în 

Oficiile teritoriale şi Aparatul 

administrativ ale CNAJGS. În baza 

concluziilor şi recomandărilor înaintate 

vis-a-vis de volumul de lucru existent şi 

tendinţa de creştere, diversitatea 

atribuţiilor existente în sistemul de AJGS 

urmează a fi ajustată schema de încadrare 

a personalului. 

În acest scop, CNAJGS prin scrisoarea 

nr. 133 din 29 mai 2014 a remis 

Ministerului Justiției o notă informativă, 

bazată pe recomandările formulate de 

Studiu, prin care a solicitat suplimentarea 

statelor de personal cu încă 5 unități. 

Ca urmare, la planificarea Cadrului 

bugetar pe Termen Mediu pentru anul 

2015, au fost incluse aceste 5 unități 

pentru finanțare. 

 

 

 

Realizată* 42,7 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

 

Ca urmare a analizei 

efectuate, de către 

experţi a fost 

înaintată 

recomandarea de 

suplinire a statelor de 

personal ale OT şi 

AA al CNAJGS cu 

13 unităţi. Ţinînd 

cont de faptul vă 

posibilităţile de 

suplinire ar putea fi 

limitate aceasta ar 

putea fi ajustată pe 

etape. Etapa 1, ar fi 

suplinirea 

personalului cu 5 

unităţi. 

Ulterior, urmau a fi 

alocate unitățile 

restante. 

- Studiul privind 

necesităţile de 

personal în 

oficiile 

teritoriale ale 

Consiliului 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat. 

 

http://www.cnaj

gs.md/ro/public

atii-rapoarte-si-

cercetari/studiu-

privind-

necesitatile-de-

personal-ale-

oficiilor-

teritoriale-in-

contextul-

largirii-

competentei-

consiliului-

national-pentru-

asistenta-

juridica-

garantata-de-

stat 

 

-  Scrisoarea nr. 

133 din 29 mai 

http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/studiu-privind-necesitatile-de-personal-ale-oficiilor-teritoriale-in-contextul-largirii-competentei-consiliului-national-pentru-asistenta-juridica-garantata-de-stat
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2014 remisă 

Ministerului 

Justiției pentru 

suplinirea 

statelor de 

personal  

 

Act. 3.1.1. punct. 3 

Elaborarea proiectului 

de  modificare a unor 

acte legislative (Codul 

de procedură civilă, 

Legea privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat, Codul 

contravenţional etc.) 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

 1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 -  

Trimestrul  II 

2013 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr.  417 

din 21 septembrie 2011 a fost creat  

grupul de lucru pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale. 

Grupul de lucru a elaborat  Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care a fost remis 

Guvernului spre examinare prin 

scrisoarea nr. 03/10074 din 16 decembrie 

2011.  

Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 

112 din 18 mai 2012, modificările din 

actele legislative (nominalizate în titlul 

acţiunii) stabilesc temeiurile şi 

modalitatea de acordare a serviciilor de 

AJGS pe cauzele non-penale. 

Realizată* - - -  Ordinul 

Ministrului 

justiţiei nr.  417 

din 21 

septembrie 2011 

-  Nota 

informativă la 

Proiectul legii 

-  Legea de 

modificare şi de 

completare nr. 

112 din 18 mai 

2012 accesibilă 

pe:  

http://lex.justice

.md/md/344079

/ 

Act. 3.1.1. punct. 4  Ministerul  1. Grup de Trimestrul III Prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 541 Realizată*  Fundaţia SOROS - - OMJ nr. 541 
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Elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a 

cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

 

 

 

 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

 

lucru creat  

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

 

2012 -  

Trimestrul IV 

2012   

 

din 10.12.2012 a fost creat grupul de 

lucru pentru elaborarea mecanismului de 

recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa 

juridică garantată de stat acordată. Prima 

şedinţă a grupului de lucru a avut loc la 

19.12.2012. 

Prin scrisoarea nr. 03/8119 din 13 august 

2014, proiectul a fost remis Centrului 

Național Anticorupție pentru efectuarea 

expertizei anticorupție. 

 

Acțiunile 3.1.1 p.4 și 3.1.1 p.5 sunt 

comasate într-un singur proiect de Lege. 

 

La data de 23 septembrie 2014, prin 

scrisoarea nr. 03/9280 din 23 septembrie 

2014, proiectul de Lege a fost remis spre 

examinare Guvernului. 

 

Prin Legea 225 din 10.12.2015, Codul de 

executare și art. 14 din Legea nr. 198 din 

26 iulie 2007 cu privire la asistența 

juridică garantată de stat au fost 

modificate, modificările au intrat în 

vigoare în ianuarie 2016. CNAJGS a 

elaborat și aprobat modele de acte în 

vederea implementării mecanismului. 

  

 

 

Moldova a acordat 

asistenţă financiară 

în valoare de 4000 

USD: 

1) Pentru angajarea 

a 2 experţi care au  

prestat servicii de 

consultanţă şi 

expertiză Grupului 

de lucru. 

 2) Organizarea 

unei mese rotunde 

în cadrul căreia au 

fost supuse 

dezbaterilor 

opţiunile 

identificate.  

 

din 10.12.2012 

cu privire la 

crearea grupului 

de lucru pentru 

elaborarea 

mecanismului 

de recuperare a 

cheltuielilor 

pentru asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat. 

 

- Agenda mesei 

rotunde 

„Recuperarea 

cheltuielilor 

suportate în 

legătură cu 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

garantate de 

stat” 

 

- Proiectul de 

Lege cu privire 

la modificarea 

şi completarea  

unor acte 

legislative 

 
http://www.justice

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
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.gov.md/public/fil

es/transparenta_in
_procesul_decizio

nal/coordonare/20

14/2._proiect_AJ
GS_venituri.acces

.executare_2.pdf 

 

Pentru detalii, a 

se vedea 

proiectul cu nr. 

84, accesând 

următorul link: 
http://justice.go

v.md/pageview.

php?l=ro&idc=

230 . 

 
Pentru detalii a se 
vedea  Legea 225 

din 10.12.2015; 

 
Modele de acte: 

DECIZIE privind 

recuperarea 
cheltuielilor 

pentru acordarea 

asistenței juridice 
garantate de stat; 

 

Cerere de 
acordare a 

asistenţei juridice 

calificate 
garantată de stat 

Act. 3.1.1. punct. 5  Ministerul Proiect de lege Trimestrul I Prin scrisoarea Ministerului Justiției nr. Realizată*  - - - Scrisoarea 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://lex.justice.md/md/362668/
http://lex.justice.md/md/362668/
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/modele-de-acte/decizie-privind-recuperarea-cheltuielilor-pentru-acordarea-asistentei-juridice-garantate-de-stat
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Elaborarea 

mecanismului de acces 

la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor 

solicitanţilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat  

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor,  

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 

 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

 

2012 

Trimestrul III, 

2013 

03/7511 din 13.09.2012 s-a creat grupul 

de lucru din reprezentanţi ai MTIC, 

IFPS, CNAS, Cadastru, CNAJGS.   

În partea ce ţine de modificarea 

legislaţiei fiscale, la data de 03 

decembrie 2013, Parlamentul a adoptat 

Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 

privind modificarea şi completarea unor 

acte legislative, prin intermediul căruia a 

fost reglementat accesul coordonatorii 

oficiilor teritoriale ale CNAJGS la 

bazele de date ale Organelor cu atribuţii 

de administrare fiscală pentru verificarea 

veniturilor beneficiarilor de AJGS.  

În partea ce ţine de accesul CNAJGS la 

bazele de date ale Agenției Relații 

Funciare și Cadastru, a fost elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, care a 

fost remis spre avizare prin scrisoarea 

nr.03/6083 din 16 iunie 2014. Prin 

scrisoarea nr. 03/8119 din 13 august 

2014, proiectul a fost remis Centrului 

Național Anticorupție pentru efectuarea 

expertizei anticorupție. La data de 23 

septembrie 2014, prin scrisoarea nr. 

03/9280 din 23 septembrie 2014, 

proiectul de Lege a fost remis spre 

examinare Guvernului.   

Proiectul a fost aprobat de Guvern la 

ședința din 4 martie 2015. 

 Ministerului 

Justiției nr. 

03/7511 din 

13.09.2012 prin 

care s-a creat 

grupul de lucru. 

Scrisorile 

CNAJGS nr. 21, 

22, 23, 24 din 

25.04.2012. 

Plasate pe 

site-ul 

CNAJGS  

 

- Proiectul de 

Lege cu privire 

la modificarea 

şi completarea  

unor acte 

legislative 
http://www.justice
.gov.md/public/fil

es/transparenta_in

_procesul_decizio
nal/coordonare/20

14/2._proiect_AJ

GS_venituri.acces
.executare_2.pdf 

Act. 3.1.1. punct. 6 

Monitorizarea 
Ministerul 

Justiţiei,  

1. Monitorizare 

desfăşurată 

Trimestrul I 

2012 

Raportul de monitorizare al Legii nr. 

198-XVI din 26.07.2007 cu privire la 
Realizată* 

 

- - - Raportul de 

monitorizare 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2014/2._proiect_AJGS_venituri.acces.executare_2.pdf
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implementării normelor 

în domeniul asistenţei 

juridice garantate de 

stat şi, după caz, 

ajustarea cadrului 

normativ şi instituţional  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

 

Trimestrul IV, 

2014 

asistenţa juridică garantată de stat a fost 

elaborat în conformitate cu Metodologia 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 

1181 din 22.12.2010 privind 

monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei şi a Hotărârii 

Guvernului nr.54 din 30.01.2012 cu 

privire la aprobarea listei actelor 

legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 

 

Legea cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat a fost supusă 

monitorizării în semestrul II anul 2011 şi 

semestrul I 2012. 

Au fost elaborate 2 rapoarte de 

monitorizare a implementării prezentei 

legi, accesibile pe pagina web CNAJGS 

şi Ministerului Justiției. 

 

realizat pentru 

Semestrul II, 

2011; accesibil 

pe:  

http://www.cnaj

gs.md/ro/public

atii-rapoarte-si-

cercetari/raport-

de-

monitorizare-

privind-

implementarea-

legii-cu-privire-

la-asistenta-

juridica-

garantata-de-

stat-semeestrul-

ii-2011 

- Raport de 

monitorizare 

realizat pentru 

Semestrul I, 

2012, accesibil 

pe: 

http://justice.go

v.md/pageview.

php?l=ro&idc=

220&; 

şi pe adresa: 

http://www.cnaj

gs.md/ro/public

atii-rapoarte-si-

cercetari/raport-

http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-semeestrul-ii-2011
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=220&
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
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de-

monitorizare-

privind-

implementarea-

legii-cu-privire-

la-asistenta-

juridica-

garantata-de-

stat-sem-i-2012 

 

Act. 3.1.2. punct. 1 

Revizuirea criteriilor de 

selectare a avocaţilor 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului de selectare 

a avocaţilor 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

1. Proiectul de 

modificare a 

Regulamentului 

cu privire la 

concursul de 

selectare a 

avocaţilor 

pentru acordarea  

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de stat, 

elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul III 

2012 -  

Trimestrul IV 

2012 

 

 

 

 

 

 

CNAJGS a instituit o procedură nouă, în 

bază de concurs, de selectare a avocaţilor 

pentru acordarea AJGS.  

A fost modificat Regulamentul cu privire 

la concursul de selectare a avocaţilor 

pentru acordarea asistenţei juridice 

calificate garantate de stat (Hotărârea 

CNAJGS nr.17 din 11.06.2013 publicată 

în MO al RM nr. 160-161 din 

22.08.2008), iar prin Hotărârea nr. 18 din 

11.06.2013 a fost aprobată forma actului 

de evaluare a candidaţilor la concursul de 

selectare. 

 

Realizată* Fundaţia SOROS 

Moldova a acordat 

asistenţă financiară  

în vedere angajării 

unui expert și 

desfăşurarea unei 

mese rotunde la 

care au fost 

prezentate noile 

criterii și 

procedura de 

selectare a 

avocaților. 

- 1. Hotărârea 

CNAJGS nr.17 

din 11.06.2013,  

2. Hotărârea 

CNAJGS nr.18 

din 11.06.2013,  

accesibile la 

adresa web 

oficiala a 

CNAJGS: 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ   

 

Regulamentul 

cu privire la 

concursul de 

selectare a 

avocaţilor 

pentru 

acordarea 

asistenţei 

http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/ro/publicatii-rapoarte-si-cercetari/raport-de-monitorizare-privind-implementarea-legii-cu-privire-la-asistenta-juridica-garantata-de-stat-sem-i-2012
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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1 Hotărârea va fi publică după înregistrarea acesteia de către MJ. 

juridice 

calificate 

garantate  de 

stat poate fi 

accesat la: . 
http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=328955 

 

Act. 3.1.2 punct.2 

Elaborarea 

mecanismului de 

monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

Metodologie 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul II, 

2013 

CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 20 din 

21.12.2012 cu privire la crearea Grupului 

de lucru pentru elaborarea mecanismului 

de monitorizare a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat.  

În 2013, în cadrul proiectului „Suportul 

pentru Reformarea sectorului Justiţiei în 

Moldova” a fost elaborat raportul  în 

„Mecanismul actual de monitorizare a 

calităţii asistenţei juridice garantate de 

stat”. 

La 25 iunie 2015, CNAJGS a adoptat 

Hotărârea nr. 201 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind monitorizarea și 

evaluarea calității asistenței juridice 

calificate garantate de stat.  

 

La 9 iulie 2015 a fost adoptată Hotărârea 

nr. 19 cu privire la aprobarea standardelor 

de calitate ale activității avocaților care 

Realizată*  Alocate 43500 lei 

pentru anul 2013. 

 

În 2015  

Standardele de 

calitate ale 

activității 

avocaților care 

acordă asistență 

juridică garantată 

de stat pe cauzele 

penale, au fost 

elaborate cu 

suportul UNICEF 

Moldova, în cadrul 

proiectului  O 

calitate mai bună a 

serviciilor de 

asistență juridică 

garantată de stat 

Concluzii: 

 - Metodologia de 

monitorizare a 

calității asistenței 

juridice garantate de 

stat este prevăzută în 

proiectul 

Regulamentului cu 

privire la 

monitorizarea 

calitățiiasistenței 

juridice garantate de 

stat.  

 

- Regulamentul cu 

privire la 

monitorizarea 

calității asistenței 

juridice garantate de 

stat urmează  a fi 

1.Hotărârea 

CNAJGS nr. 20 

din 21.12.2012 

cu privire la 

formarea 

Grupului de 

lucru  

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ  

Hotărîrile 

CNAJGS 

 

2. Procesele 

verbale ale 

şedinţelor 

Grupului de 

lucru. 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328955
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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acordă asistență juridică garantată de stat 

pe cauzele penale. 

 

La 10 iulie 2015, CNAJGS a adoptat 

Hotărârea nr. 27 prin care au fost 

aprobate  instrumentele de monitorizare 

internă şi externă a calităţii asistenţei 

juridice calificate garantate de stat. 

 

Prin Hotărârea nr. 4 din 10 februarie 

2017 au fost aprobate standardele de 

calitate ale activității avocaților care 

acordă asistență juridică garantată de stat 

pe cauzele civile cu implicarea copiilor și 

prin Hotărârea nr. 5din 10 februarie 2017 

au  fost aprobate standardele de calitate 

ale activității avocaților care acordă 

asistență juridică garantată de stat pe 

cauzele contravenționale cu implicarea 

copiilor. 

 

La 10 februarie 2017, CNAJGS a adoptat 

Hotărârea cu privire la aprobarea 

instrumentelor de monitorizare externă a 

calității asistenței juridice calificate 

garantate de stat. 

 

   

prestate copiilor în 

contact cu legea. 

În 2016 

Standardele de 

calitate ale 

activității 

avocaților care 

acordă asistență 

juridică garantată 

de stat pe cauzele 

non-penale(civile 

și 

contravenționale), 

au fost elaborate 

cu suportul 

UNICEF Moldova, 

în cadrul 

proiectului  

Consolidarea 

mecanismului de 

asigurare a 

calității asistenței 

juridice garantate 

de stat acordate 

copiilor 

 

înaintat spre 

aprobare către   

CNAJGS la 

următoare şedinţă 

- Regulamentul cu 

privire la 

monitorizarea 

calității asistenței 

juridice calificate 

garantate de stat intră 

în vigoare după 

înregistrarea la MJ  şi 

publicarea acestuia în 

MO al RM. 

 

3. Raport cu 

privire la 

mecanismul 

actual de 

monitorizare a 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Informație 

utilă/Publicații, 

rapoarte, 

cercetări 

 

4. Studiu 

privind 

elaborarea 

mecanismului 

de monitorizare 

a calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de 

stat. 

 

www.cnajgs.md

rubrica: 

Informaţie utilă/ 

Publicaţii, 

rapoarte, 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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cercetări  

 

5.http://www.cn

ajgs.md/uploads

/asset/file/ro/24

1/Studiu_privin

d_Elaborarea_m

ecanismului_de

_monitorizare_a

_calitatii_asiste

ntei_juridice_ga

rantate_de_stat_

3.1.2.2.pdf 

 

http://www.cnaj

gs.md/uploads/a

sset/file/ro/374/

1._Raport_MEC

ANISMUL_AC

TUAL_DE_MO

NITORIZARE_

A_CALIT%C4

%82%C5%A2II

_ASISTEN%C5

%A2EI_JURID

ICE_GARANT

ATE_DE_STA

T.pdf 

 

6. Hotărârea 

CNAJGS nr. 20 

din 25.06.2015 

cu privire la 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
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aprobarea 

Regulamentului 

privind 

monitorizarea și 

evaluarea 

calității 

asistenței 

juridice 

calificate 

garantate de stat 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ/ 

Hotărârile 

CNAJGS   

7. Hotărârea 

CNAJGS nr. 27 

din 10.07.2015 

cu privire la 

aprobarea 

instrumentelor 

de monitorizare 

internă şi 

externă a 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat. 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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Cadrul 

normativ/ 

Hotărârile 

CNAJGS  

8. Hotărârea nr. 

19 cu privire la 

aprobarea 

standardelor de 

calitate ale 

activității 

avocaților care 

acordă asistență 

juridică 

garantată de stat 

pe cauzele 

penale. 

 

9. Hotărârea nr. 

27 cu privire la 

aprobarea 

instrumentelor 

de monitorizare 

internă şi 

externă a 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat; 

 

10. Hotărârea 

nr. 4 din 10 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-19-din-9-iunie-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-pe-cauzele-penale
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
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februarie 2017 

cu privire la 

aprobarea 

standardelor de 

calitate ale 

activității 

avocaților care 

acordă asistența 

juridică 

garantată de stat 

pe cauzelel 

civile cu 

implicarea 

copiilor; 

 

11. Hotărârea 

nr. 5 din 10 

februarie 2017 

cu privire la 

aprobarea 

standardelor de 

calitate ale 

activității 

avocaților care 

acordă asistența 

juridică 

garantată de stat 

pe cauzelel 

contravențional

e cu implicarea 

copiilor; 

 

 12. Hotărârea 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1101/Hot_4_standarde__civile.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1102/Hot_5_aprobare_standared_conbtraventionale.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
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nr. 6 din 10 

februarie 2017 

cu privire la 

aprobarea 

instrumentelor 

de monitorizare 

externă a 

calității 

asistenței 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat. 

 

Acţ. 3.1.2 punct.3 

Monitorizarea calităţii 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

 

 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

Uniunea 

Avocaţilor 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. Rapoarte 

anuale de 

evaluare 

întocmite şi 

difuzate 

Trimestrul III, 

2013 - 

Trimestrul IV, 

2014 

  În anul 2014 a fost monitorizată 

activitatea a 286 de avocați care acordă 

asistență juridică garantată de stat din nr. 

total de 472. 

Au fost efectuate 128 vizite de 

monitorizare la 32 de parajurişti, 

revenind câte 4 vizite la fiecare.  

Analogic, Aparatul  administrativ a 

efectuat în 2014, 17 vizite de 

monitorizare la Oficiile teritoriale ale 

CNAJGS. Aproximativ, câte o vizită de 

monitorizare trimestrial la fiecare OT. 

  

Pe parcursul anului 2015 a fost 

monitorizată activitatea a 282 de 

avocați care acordă asistență juridică 

garantată de stat din nr. total de 472. 

Angajaţii OT ale CNAJGS au efectuat 

cîte o vizită de monitorizare trimestrial în 

Realizată* Alocate 14.900 Recomandări: 

Monitorizarea în 

continuare de către 

OT ale CNAJGS a 

calităţii asistenţei 

juridice garantate de 

stat acordate de către 

avocaţi, în 

conformitate cu 

hotărârea CNAJGS 

nr. 25 din 28 

octombrie 2009 cu 

privire la asigurarea 

prin monitorizare a 

calităţii asistenţei 

juridice garantate de 

stat. 

 

1.Hotărârea 

CNAJGS nr. 25 

din 28 

octombrie 2009 

cu privire la 

asigurarea prin 

monitorizare a 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ 

 

2.Conceptul 

mecanismului 

de asigurare a 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1103/Hot_6_aprobare_instrumente.PDF
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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fiecare localitate unde activează un 

parajurist. Astfel, au fost efectuate 60 

vizite de monitorizare la 30 de 

parajurişti. Câte 2 la fiecare.  

 

În anul 2016 au fost supuși monitorizării 

interne 174 de avocați. În cadrul fiecărei 

monitorizări este întocmit un act de 

monitorizare. 

Sinteza activităților de monitorizare a 

calității asistenței juridice garantate de 

stat este prezentată în cadrul raportului 

anual de activitate în sistemul de acordare 

a asistenței juridice garantate de stat.   

calitățiiasistențe

i juridice 

garantate de 

stat. 

3.Actele de 

monitorizare a 

activității. 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ/ 

Hotărârile 

CNAJGS   

 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Activitate / 

Rapoarte de 

activitate 

Act. 3.1.2 punct.4   

Crearea birourilor de 

avocaţi publici în 

localităţile de reşedinţă 

a oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

de stat 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

 

1. Numărul de 

birouri create şi 

dotate 

2. Numărul 

majorat de 

avocaţi publici 

Trimestrul I 

2013- 

Trimestrul II, 

2013 

Potrivit Hotărârii CNAJGS nr. 25 din 29 

octombrie 2014 cu privire la deciderea 

repartizării a 2 unităţi de avocat public în 

sistemul de AJGS, a fost suplinită lista 

avocaţilor publici cu încă 2 unităţi. 

 În 2015 au acordat AJGS, 16 avocaţi 

publici. 

 

În limitele jurisdicţiei Oficiului Teritorial 

Chişinău al CNAJGS există BAA 

„Avocaţii Publici”, cu sediul în mun. 

Chişinău, str. A. Russo, nr. 1. La 

moment, avocaţii publici din cadrul 

acestui birou (în număr de 9 avocaţi) 

Realizată* Alocate 

184,1  mii lei 

 

Concluzii: 

În 2014 CNAJGS a 

reuşit să obţină 

finanţare din bugetul 

de stat pentru dotarea 

tehnică a avocaţilor 

publici şi a solicitat 

menţinerea acestora 

inclusiv pentru 2015. 

Totodată au fost 

identificate spaţii 

pentru amplasarea 

birourilor avocaţilor 

publici.  

Hotărârea 

CNAJGS nr.15 

din 01.01.2013 

cu privire la 

actualizarea 

listei avocaţilor 

publici, 

 

Hotărârea nr.3 

din 12.03.2014 

aprobarea 

Deciziei 

Comisiei de 

concurs ad-hoc 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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acordă asistenţă juridică garantată de stat 

numai în mun. Chişinău, în sectoarele 

Ciocana şi Rîşcani. 

În limitele jurisdicţiilor Oficiilor 

Teritoriale Bălţi, Cahul, Comrat, 

Bender/Căuşeni ale CNAJGS activează 

cîte 2  avocaţi publici. 

 

În 2015 au activat 16 avocaţi publici 

acordă asistenţă juridică garantată de stat, 

fiind suplinită lista cu 2 unităţi în 

comparaţie cu anul prcedent. 

 

În 2016  numărul de avocați publici a 

fost suplinit cu 2 unități prin Hotărârea 

CNAJGS nr. 34 din 09 decembrie 2015, 

respectiv 1 unitate distribuită Oficiului 

teritorial Bălți și 1 unitate - Oficiului 

teritorial Chișinău, astfel numărul total 

de aocați publici ajungând la 18 unități. 

privind 

selectarea 

avocaţilor 

publici,  

 

Hotărârea  

CNAJGS nr. 25 

din 29 

octombrie 2014 

cu privire la 

deciderea 

repartizării a 2 

unităţi de avocat 

public în 

sistemul de 

AJGS 

 

Studiul privind 

funcţionalitatea 

şi rolul 

avocaţilor 

publici în 

Republica 

Moldova 

 

accesibile la 

adresa web 

oficială a 

CNAJGS:  

www.cnajgs.md

rubrica: Cadrul 

normativ, 

Hotărîrile 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/886/Hot%C4%83r%C3%A2rea_34.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/886/Hot%C4%83r%C3%A2rea_34.pdf
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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CNAJGS  şi 

Publicaţii, 

rapoarte, 

cercetări 

Acţ.3.1.2 punct.5 
Instruirea şi asistenţa 

metodică continuă a 

persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

 

1.Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2.Numărul de  

persoane 

instruite  

3. Ghiduri 

metodologice 

distribuite 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul IV, 

2014 

CNAJGS a continuat desfășurarea 

cursurilor de instruire inițială și continuă 

pentru avocații care acordă asistență 

juridică garantată de stat în 2014. În total 

au fost desfășurate 6 cursuri de instruire, 

fiecare curs durează 8 h.  

În cadrul cursurilor de instruire 

continuă au participat 220 avocaţi care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat. 

Tot în 2014, avocaţii din sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat au 

beneficiat de instruiri organizate în 

colaborare cu partenerii de dezvoltare ai 

CNAJGS.  

Astfel, Programul Comun al Consiliului 

Europei şi Uniunii Europene 

“Consolidarea capacităţii avocaţilor şi 

activiştilor în domeniul drepturilor 

omului pentru aplicarea pe plan naţional 

a Convenţiei Europene pentru Drepturile 

Omului şi a Cartei Sociale Europene 

(Revizuite)” a inițiat 3 cursuri de 

instruire la care au participat 53 de 

avocaţi. 

Realizată* Alocate 407,1 mii 

lei 
Dificultăţi: 

-Cheltuielile 

prevăzute pentru 

masă sunt foarte 

mici, pentru cazare 

nu se alocă. Din 

aceste motive 

avocaţii din raioanele 

îndepărtate refuză să 

participe la instruiri 

în cazul în care nu se 

desfăşoară în 

localităţile în care 

activează. 

- Alocaţiile financiare 

prevăzute pentru 

organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de instruire 

au fost suspendate de 

către MF, la o lună 

după aprobarea 

bugetului pentru anul 

2015, din cauza 

insuficienţei 

resurselor interne şi 

externe de finanţare a 

defictului bugetar 

aprobat. 

1. Hotărârea 

CNAJGS nr. 37 

din 25.11.2013 

cu privire la 

asigurarea 

instruirii iniţiale 

şi continue a 

avocaţilor care 

acordă asistenţă 

juridică 

garantată de stat 

2. Hotărârea 

CNAJGS nr. 38 

din 25.11.2013 

cu privire la 

aprobarea 

curriculumurilor 

de instruire 

continuă  

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ/ 

Hotărârile 

CNAJGS   

3. Raport 

“Instruirea 

avocaţilor care 

acordă asistenţă 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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Fundaţia Soros-Moldova a organizat în 

2014 un curs de instruire la care au 

participat 34 de avocați din sistem, 

avînd tematica: “Asigurarea respectării 

standartelor europene în procesul de 

aplicare a arestului – tehnici de 

argumentare”  

De asemenea, 7 avocați din lista 

specializată care acordă asistenţă juridică 

solicitanţilor de azil, refugiaţilor, 

beneficiarilor de protecţie umanitară, 

apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid au 

participat la un curs de instruire organizat 

de către UNHCR în 2014, avînd 

tematica: “Elaborarea ;I emiterea 

deciziilor pe cererile de azil din cadrul 

curricului europenedin domeniul 

azilului(EAC)”, precum și “Accesarea 

bazelor de date REFOLD”. 

PNUD-Moldova a organizat în 2014 un 

curs de instruire la care au participat 15 

avocaţi din sistem, având tematica: 

“Investigarea cazurilor de tortură și rele 

tratamente comise asupra persoanelor cu 

dizabilități mintale”. 

În total, 494 de avocați care acordă 

asistență juridică garantată de stat au 

beneficiat de minim 8 h, maxim 48 h de 

-Lipsa resurselor 

financiare, face 

imposibilă 

organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de instruire 

planificate pentru 

anul 2015. 

 

juridică 

garantată de 

stat”. 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Informaţie 

publică/Publica

ţii rapoarte, 

cercetări 

3. Graficele 

seminarelor de 

instruire a 

avocaţilor 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Noutăţi/ 

Anunţul 

„Instruire 

continuă pentru 

avocaţii care 

acordă asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat” din 2 iunie 

2014 

4. Agendele 

cursurilor de 

insturire ale 

parajuriştilor 

(pot fi 

prezentate la 

solicitare) 

5.Hotărârea 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
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instruire. 

De asemenea, Fundaţia Soros-Moldova a 

organizat în anul 2014, 5 sesiuni de 

instruire pentru 32 de parajurişti. Fiecare 

sesiune a durat de la 3 la 5 zile. Astfel, 

fiecare parajurist a beneficiat de 17 zile 

de instruire cu durata de aproximativ 8 h 

fiecare. Total 136 h de instruire pentru 

fiecare din cei 32 de parajurişti. 

Pentru instruirea avocaților din sistem au 

fost organizate aproximativ 22 cursuri de 

instruire. 

În anul 2014 au fost elaborate şi 

distribuite 500 de ghiduri metodologice 

destinate pentru avocaţii care acordă 

asistență juridică garantată de stat în 

cauzele care implică copii. 

 

În anul 2015, avocaţii din sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat au 

beneficiat de instruiri organizate în 

colaborare cu partenerii de dezvoltare 

ai CNAJGS.  

Astfel,  cu suportul UNICEF Moldova, 

IRP, INJ, UNHCR, OIM Moldova au 

fost organizate în total 14 cursuri de 

instruire la care au participat 

CNAJGS nr. 12 

din 20.06.2014 

cu privire la 

aprobarea 

Curriculumului 

de intruire 

continuă a 

parajuriştilor. 

 

http://www.cnaj

gs.md/uploads/a

sset/file/ro/240/

Ghidul_avocatu

lui_copii_in_co

nflict_cu_legea.

pdf  

 

6.Hotărârea nr. 

4 din 

24.02.2015: 

aprobareaCurric

ulumului de 

instruirecontinu

ă a avocaţilor 

care 

acordăasistenţăj

uridicăgarantată 

de stat 

copiilorvictimes

aumartoriaiinfra

cţiunii 

7.Hotărâreanr. 7 

din 24.02.2015: 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/378/Hotarirea_nr._12_din_20.06.14_aprobartea_curriculumului_de_instruire_continua_a_PJ_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/240/Ghidul_avocatului_copii_in_conflict_cu_legea.pdf
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-4-din-24-02-2015-aprobarea-curriculumului-de-instruire-continua-a-avocatilor-care-acorda-asistenta-juridica-garantata-de-stat-copiilor-victime-sau-martori-ai-infractiunii
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
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aproximativ 280 avocaţi care acordă 

asistenţă juridică garantată de stat și 2 

cursuri de instruire la care au 

participat. 

 

În 2016 în pofida faptului că nu au fost 

alocate resurse financiare, s-a reușit 

organizarea unui număr mare de intruiri 

atât pentru avocați care acordă asistență 

juridică calificată cât și pentru prestaorii 

de asistență juridică primară. 

În parteneriat cu INJ, Centrul de Drept 

al Femeilor, UNHCR, CDA și BMA au 

fost organizate 9 cursuri de instruire de 

care au beneficiat 189 de avocați. La 

instruirile organizate în colaborare cu 

NORLAM au participat 35 de avocați.  

În colaborare cu Fundația Soros-Moldova 

au fost organizate instruiri destinate 

parajuriștilor. Astfel, la instruirea inițială 

au participat 42 de parajuriști. Ulterior 

în luna septembrie 2016 a fost organizată 

instruirea continuă în domeniul 

Drepturilor Omului și nediscriminarea, 

de care au beneficiat 37 de parajuriști.  

În cadrul programului de instruire 

continuă pentru parajuriști: Elemente de 

drept Civil. Recomandări Practice privind 

cu privire la 

aprobareastanda

rdelor de 

calitate a 

activităţiiavocaţ

ilor care acordă 

AJGS 

pecauzelepenale 

cu 

implicareacopiil

orîn conflict cu 

legea 

8. Hotărâreanr. 

9 din 

11.03.2015: cu 

privire la 

aprobareastanda

rdelor de 

calitate a 

activitățiiavocaț

ilor care acordă 

AJGS 

pecauzelepenale 

cu 

implicareacopiii

lorvictime ale 

infracțiunilor 

9. Hotărârea nr. 

10 din 

11.03.2015: cu 

privire la 

aprobareastanda

rdelor de 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-7-din-24-02-2015-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-9-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-victime-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor


 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   26 

 

acordarea asistenței juridice primare, 

organizat în perioada 18-21 noiembrie 

2016, au participat 32 parajuriști. 

În parteneriat cu CDA și UNHCR a fost 

organizat Seminarul Național pentru 

parajuriști cu genericul Reducerea și 

evitarea cazurilor de apatridie. În 

cadrul seminarului au fost instruiți 20 de 

parajuriști. 

calitate a 

activitățiiavocaț

ilor care acordă 

AJGS 

pecauzelepenale 

cu 

implicareacopiii

lormartori ale 

infracțiunilor 

10. Ghid practic 

pentru evaluare 

psihologică şi 

audierea 

copilului aflat în 

contact cu 

sistemul de 

justiţie 

 

11. Hotărârea 

nr. 27 din 10 

iulie 2015: cu 

privire la 

aprobareainstru

mentelor de 

monitorizareinte

rnășiexternă a 

calitățiiasistențe

ijuridicecalificat

egarantate de 

stat 

 

Act. 3.1.2. punct. 6  

Elaborarea 
Consiliul 

Naţional 

 Metodologie 

elaborată 

Trimestrul I 

2012 

Aparatul administrativ al CNAJGS a 

elaborat metodologia  de planificare  a 
Realizată* - Concluzii: 

Metodologia 

Metodologia de 

planificare a 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-10-din-11-03-2015-cu-privire-la-aprobarea-standardelor-de-calitate-a-activitatii-avocatilor-care-acorda-ajgs-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiiilor-martori-ale-infractiunilor
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
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metodologiei de 

planificare a 

cheltuielilor pentru 

serviciile de asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

Trimestrul II 

2012 

cheltuielilor. CNAJGS la şedinţa din 

11.06.2013 a creat un Grup de lucru 

pentru actualizarea metodologiei de 

planificare a cheltuielilor pentru serviciile 

de asistenţă juridică garantată de stat. 

Grupul de lucru a beneficiat de servicii de 

expertiză şi consultanţă din partea  unui 

expert naţional. 

La şedinţa din 29.10.2014, CNAJGS a 

adoptat Hotărârea nr. 24 cu privire la 

aprobarea metodologiei actualizate de 

acordare a asistenţei juridice garantate de 

stat.   

 

constituie suport 

metodologic pentru 

planificarea bugetară 

anuală în cadrul 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat și oficiile sale 

teritoriale, destinată 

contabililor și 

managerilor acestor 

instituții.  

Metodologia oferă 

recomandări clare 

asupra modalităţii de 

planificare bugetară 

pe fiecare tip de 

cheltuieli economice 

cheltuielilor 

pentru serviciile 

de asistenţă 

juridică 

garantată de stat  

(document 

intern de lucru, 

prezentat la 

solicitare pentru 

a proba 

realizarea) 

 

Hotărârea 

CNAJGS nr.22 

din 11.06.2013 

cu privire la 

actualizarea 

metodologiei de 

planificare a 

cheltuielilor 

pentru serviciile 

de asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat, 

 

Hotărârea 

CNAJGS nr.24 

din 29.10.2014 

cu privire la 

aprobarea 

metodologiei 

actualizate de 
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planificare a 

cheltuielilor 

pentru serviciile 

de asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat, 

  

accesibile la 

adresa web 

oficiala a 

CNAJGS: 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Cadrul 

normativ   

Act. 3.1.2. punct. 7 

Efectuarea unui studiu 

privind noile metode de 

acordare a asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat şi, în 

funcţie de rezultatele 

studiului, 

implementarea unui 

proiect pilot 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiectul pilot 

implementat 

Trimestrul II 

2012 -  

Trimestrul II 

2013 

 

 

 

Studiul fost elaborat şi conține 

recomandări privind metodele de 

acordare a asistenței juridice calificate 

garantate de stat.  

Proiectele pilot au fost pilotate în anul 

2015. 

Realizată * Alocate 

28,5 mii lei.  

- http://irp.md/upl

oads/files/2014-

10/1412320437

_studiu_cu_priv

ire_la_noi_meto

de_de_acordare

_a.pdf 

 

 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-10/1412320437_studiu_cu_privire_la_noi_metode_de_acordare_a.pdf
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Acţ.3.1.2 punct.8 
Elaborarea criteriilor 

(standardelor) de 

stabilire a complexităţii 

cauzelor 

contravenţionale, civile 

sau de contencios 

administrativ, din 

punctul de vedere al 

dreptului material sau 

al celui procesual, 

pentru care se oferă 

asistenţă juridică 

calificată garantată  de 

stat persoanelor care 

nu dispun de mijloace 

pentru plata acestor 

servicii 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

Grup de lucru 

creat  

Criterii 

(standarde) 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul I, 

2014 

La data de 15.02.2013 de către CNAJGS 

a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea criteriilor (standardelor) de 

stabilire a complexităţii cauzelor 

contravenţionale, civile sau de contencios 

administrativ, din punctul de vedere al 

dreptului material sau al celui procesual, 

pentru care se oferă asistenţă juridică 

calificată garantată  de stat persoanelor 

care nu dispun de mijloace pentru plata 

acestor servicii. 

În luna septembrie 2014 a fost publicat 

un anunţ pe site-ul CNAJGS şi 2 anunţuri 

în Buletinul Achiziţiilor publice cu 

privire la desfăşurarea concursului de 

selectare a experţilor pentru efectuarea 

studiului. 

Pentru anul 2015 nu au fost disponibile 

resurse financiare pentru contractarea 

experţilor. Anunţarea concursurilor şi 

identificarea experţilor va fi posibilă doar 

în cazul formării economiilor la buget la 

finele anului. 

Pentru anul 2016, la aprobarea bugetului 

nu au fost alocate mijloace financiare 

pentru realizarea acțiunii.  

Acțiunea a fost inclusă în Planul De 

Acțiuni pentru anul 2017 de 

implementare a Strategiei de Activitate în 

Sistemul de Acordare a Asistenței 

Juridice Garantate De Stat Pentru Anii 

2015-2017. 

 

Realizată 

parțial 

06.09.16 

20.12.2016 

0.00 Dificultăţi: 

CNAJGS a anunţat 

concurs pentru 

achiziţionarea 

serviciilor de 

efectuare a studiului. 

Deși au fost anunțuri 

repetate, nu a fost 

posibil de identificat 

o oferta care ar 

corespunde cerinţelor 

înaintate.  

 

Pentru anul 2014 nu 

au fost alocate 

resurse financiare 

pentru realizarea 

studiului. Astfel, 

anunțarea 

concursurilor a fost 

posibilă doar la finele 

anului, când au fost 

identificate economii 

financiare.  Au fost 

anunțate 2 concursuri 

pentru achiziționarea 

serviciilor de 

elaborare a studiului. 

Nu a fost aplicată nici 

o ofertă din partea  

potențialilor experți.  

 

1. Hotărârea 

CNAJGS nr. 8 

din 15.02.2013 

cu privire la 

crearea 

Grupului de 

lucru pentru 

elaborarea 

criteriilor 

(standardelor) 

de stabilire a 

complexităţii 

cauzelor 

contravenţional

e, civile sau de 

contencios 

administrativ, 

din punctul de 

vedere al 

dreptului 

material sau al 

celui procesual, 

pentru care se 

oferă asistenţă 

juridică 

calificată 

garantată  de 

stat persoanelor 

care nu dispun 

de mijloace 

pentru plata 

acestor servicii 

www.cnajgs.md

http://www.cnajgs.md/ro/news/concurs-de-selectare-a-expertilor-pentru-elaborarea-unui-studiu
http://www.cnajgs.md/ro/news/concurs-de-selectare-a-expertilor-pentru-elaborarea-unui-studiu
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/152/Hotararea_nr.8_din_15.02.2013.pdf
http://www.cnajgs.md/
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, rubrica: 

Cadrul 

normativ/ 

Hotărârile 

CNAJGS   

2. Extras din 

buletinul 

achiziţiilor 

publice nr. 77 

din 30.09.2014.  

Extras din 

buletinul 

achiziţiilor 

publice nr. 82 

din 17.10.2014. 

Acţ.3.1.3 punct.1 

Testarea sistemului de 

asistenţă juridică 

primară acordată de 

parajuriştii comunitari 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

1. Testare 

desfăşurată 

2. Raport de 

evaluare 

întocmit, 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV, 

2013 

 

Testarea parajuriştilor a fost efectuată de 

către CNAJGS cu suportul A.O.SOROS 

– MOLDOVA, începând cu anul 2010 

odată cu inițierea proiectului „Abilitarea 

juridică a comunităților rurale prin 

intermediul unei rețele de parajuriști 

comunitari”.  

Acțiuni realizate în 2013:  

 a fost consolidată și extinsă rețeaua 

de parajuriști în 27 de localități 

rurale, 15 dintre care fiind 

remunerați pentru asistența juridică 

acordată din bugetul destinat 

sistemului de asistență garantată de 

stat (în baza contractelor încheiate 

cu OT ale CNAJGS). 

 

Acțiuni realizate în 2014:  

Realizată* .- Concluzii: 

Studiul conţine 

recomandări pentru 

replicarea 

parajuriştilor în 

întreaga ţară. 

Recomandări 

generale adresate 

Guvernului, 

CNAJGS şi 

partenerilor de 

dezvoltare 

 

1. Raportul 

“Principalele 

concluzii ale 

unui proiect-

pilot şi 

recomandări 

pentru 

extinderea 

reţelei de 

parajurişti”. 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Informaţie 

publică 

 

Site: 

www.parajurist.

md 

http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_77.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_82_0.pdf
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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 a fost consolidată și extinsă rețeaua 

de parajuriști în 32 de localități, 20 

dintre care fiind remunerați pentru 

asistența juridică acordată din 

bugetul destinat sistemului de 

asistență garantată de stat (în baza 

contractelor încheiate cu OT ale 

CNAJGS).  Cu suportul Fundaţiei 

Soros-Moldova parajuriştii au 

beneficiat de 5 sesiuni de instruire.   

 

Acţ. 3.1.3 punct.2 
Efectuarea unui studiu 

privind  mecanismul de 

acordare a asistenţei 

juridice primare de 

către asociaţiile obşteşti 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 

Trimestrul II, 

2013 

Studiul a fost efectuat în 2013 de către 

trei experți naționali, recomandările sunt 

formulate. A fost analizată procedura 

actuală de acordare a asistenței juridice 

către asociațiile obștești, luând în calcul 5 

bune practici ale altor state de acordare a 

asistenței juridice de către asociațiile 

obștești așa încât să fie posibil de a 

formula recomandări specifice întru 

implementarea mecanismului de acordare 

a asistenței juridice primare garantate de 

stat de către asociațiile obștești în 

Republica Moldova.  

 

Realizată * Alocate: 

24,0 mii lei 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

Recomandările 

formulate în 

prezentul studiu 

constituie baza creării 

mecanismului de 

acordare a asistenţei 

juridice primare de 

către asociaţiile 

obşteşti 

Studiul cu 

privire la 

mecanismul de 

acordare a 

asistenţei 

juridice primare 

de către 

asociaţiile 

obşteşti pasat pe 

pagina web 

www.cnajgs.md

, rubrica: 

Informaţie 

publică 

 

Acţ. 3.1.3 punct. .3 

Crearea mecanismului 

de acordare a asistenţei 

juridice primare de 

către asociaţiile obşteşti 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Trimestrul III, 

2013 - 

Trimestrul II, 

2014  

Mecanismul a fost testat cu succes  prin 

colaborarea oficiilor teritoriale ale 

CNAJGS cu Asociații Obștești 

specializate în acordarea asistenței 

juridice primare în vederea asigurării 

unui număr mare de beneficiari cu acest 

Realizată * - Concluzii: 

Recomandările 

formulate în studiul 

cu privire la 

mecanismul de 

acordare a asistenţei 

1. Acordul de 

înţelegere dintre 

OT Chisinau şi 

AO „Centrul de 

Asistenţă 

Juridică pentru 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/
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Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

Guvernului tip de servicii. 
 

Au fost încheiate acorduri de colaborare: 

1.OT Chişinău al CNAJGS a încheiat un 

acord de înţelegere cu AO „Centrul de 

Asistenţă Juridică pentru persoane cu 

dizabilităţi”. 

2.OT Bălţi al CNAJGS a încheiat un 

acord de colaborare cu Instituţia Privată 

„Clinica Juridică Universitară”, Bălţi  

3. OT Comrat al CNAJGS a încheiat un 

acord de colaborare cu Clinica Juridică 

Comrat. 

juridice primare de 

către asociaţiile 

obşteşti vor fi 

utilizate pentru 

perfecţionarea 

mecanismului de 

acordare a asistenţei 

juridice primare de 

către asociaţiile 

obşteşti 

 

În faza de pilotare a 

mecanismului s-a 

constatat că 

actualmente  nu este 

necesară modificarea 

cadrului normativ 

pentru instituirea 

unui parteneriat cu 

asociaţiile  obşteşti în 

vederea acordării 

asistenţei juridice 

primare, în cazul în 

care aceste servicii 

nu vor fi 

achiziţionate 

 

persoanele cu 

dizabilităţi” 

2. Acordul de 

colaborare 

dintre OT Bălţi 

al CNAJGS şi 

Instituţia Privată 

„Clinica 

Juridică 

Universitară”, 

Bălţi 

3. Acordul de 

colaborare 

dintre OT 

Comrat şi 

Clinica Juridică 

Comrat 

Acţ. 3.1.3 pct.4 

Monitorizarea asistenței 

juridice primare 

acordate de asociaţiile 

obşteşti 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

Trimestrul III, 

2014 - 

Trimestrul II, 

2015 

Efectuarea monitorizării ține și de 

elaborarea Studiului  privind necesitatea 

unor noi metode de asistență juridică 

primară care urmează să identifice 

mecanismul de monitorizare a asistenței 

juridice primare acordate de asociațiile 

Nerealizată  

20.12.2016 

 Dificultăți: 

-Nu există un 

mecanism de 

monitorizare a 

asistenței juridice 

primare acordate de 
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Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

 

obștești.  

În 2015 și 2016 acțiunea nu a putut fi 

realizată din motivul lipsei de finanțare în 

vederea elaborării studiului care va sta la 

baza monitorizării. 

Acțiunea a fost inclusă în Planul De 

Acțiuni pentru anul 2017 de 

implementare a Strategiei de Activitate în 

Sistemul de Acordare a Asistenței 

Juridice Garantate De Stat Pentru Anii 

2015-2017. 

AO. 

 

Recomandări: 

-Elaborarea și 

aprobarea 

mecanismului de 

monitorizare a 

calității asistenței 

juridice primare 

acordate de AO. 

Acţ. 3.1.3 punct.5 

Instituționalizarea 

sistemului de asistență 

juridică primară pentru 

localitățile rurale și 

urbane 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

1.Numărul de 

beneficiari de 

asistență juridică 

primară 

2.Numărul 

prestatorilor de 

servicii de 

asistență juridică 

primară 

Trimestrul I, 

2016 - 

Trimestrul IV, 

2016 

În anul 2015 a fost extins numărul 

parajuriştilor cu 12 unităţi (Hotărârea 

CNAJGS nr. 38 din 15 decembrie 2014). 

Astfel numărul prestatorilor de 

asistenţă juridică primară a fost extins 

până la 32 unităţi. 

De asistenţă juridică primară acordată de 

către  parajurişti au beneficiat în 2015, 

3392 de beneficiari. 

În 2016 rețeaua de parajuriști a fost 

supinită cu 10 unități, la moment în 

cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS 

sunt contractați 42 de parajuriști, dintre 

care 10, acordă asistență juridică primară 

în zonele urbane.  

O parte din parajuriștii angajați au fost 

asigurați cu echipament tehnic în cadrul 

proiectului Parteneriat regional pentru 

abilitarea juridică a categoriilor sociale 

defavorizate din Moldova implementat de 

fundația Soros-Moldova în parteneriat cu 

CNAJGS. 

Realizată* Buget: 904,8 mii 

lei 

 

Dificultăți: 

Alocaţiile financiare 

prevăzute pentru 

remunerarea şi 

dotarea tehnică a 

parajuriştilor au fost 

suspendate de către 

MF, la u lună după 

aprobarea bugetului 

pentru anul 2015, din 

cauza insuficienţei 

resurselor interne şi 

externe de finanţare a 

defictului bugetar 

aprobat. 

Întârzierea plăţilor 

pebntruremunertare, 

a provocat 

nemulţumiri în rândul 

parajuriştilor. 

Există riscul de 

reziliere a 

1. Hotărârea nr. 

38 din 15 

decembrie 2014 

cu privire la 

deciderea 

repartizării 

parajuriştilor în 

sistemul de 

acordare a 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

pentru anul 

2015 

http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/527/Hotararea_38_repartizarea_parajuristilor.pdf
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Pe parcursul anului 2016, beneficiari de 

asistență juridică primare acordată de 

parajuriști au fost 5571 de persoane.  

contractelor din 

iniţiativa 

parajuriştilor. 

Acţ. 3.1.3 pct.6 
Efectuarea studiului 

privind  necesitatea 

unor noi metode de 

asistență juridică 

primară 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-II, 

2015 

În anul 2014 CNAJGS a estimat bugetul 

necesar pentru efectuarea studiului şi a 

înaintat propunerile pentru finanțare în 

CBTM 2015-2017.   

Pentru anul 2015 nu au fost disponibile 

resurse financiare pentru realizarea 

acțiunii. 

În 2016  nu au fost alocate resurse 

financiare în vederea implementării. 

Acțiunea a fost inclusă în Planul De 

Acțiuni pentru anul 2017 de 

implementare a Strategiei de Activitate în 

Sistemul de Acordare a Asistenței 

Juridice Garantate De Stat Pentru Anii 

2015-2017 

Nerealizată 

20.12.2016 

Alocat  

40 mii lei 

Dificultăți: 

Alocaţiile financiare 

prevăzute pentru 

efectuarea studiului 

au fost suspendate de 

către MF, la o lună 

după aprobarea 

bugetului pentru anul 

2015, din cauza 

insuficienţei 

resurselor interne şi 

externe de finanţare a 

deficitului bugetar 

aprobat. 

În lipsa mijloacelorr 

financiare nu este 

posibilă contractarea 

experţilor pentru 

efectuarea studiului 

 

Acţ. 3.1.3 punct.7 

Implementarea noilor 

metode de  asistenţă 

juridică primară prin 

proiecte-pilot 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

1. Zona de 

implementare a 

proiectului-pilot  

identificată 

2. Proiecte-pilot  

elaborate şi 

implementate 

Trimestrul II 

2015 – 

Trimestrul II 

2016 

Institutul de Reforme Penale (IRP) în 

colaborare cu CNAJGS a dezvoltat un 

model reaplicabil de acordare a asistenței 

juridice primare și asigurarea accesului la 

informații juridice în 4 regiuni din 

Moldova prin implicarea studenţilor de la 

facultăţiile de drept și ONG-uri locale. 

Astfel, în baza proiectului a fost dezvoltat 

un model de acordare a asistenţei juridice 

primare de către studenţii facultăţilor de 

drept, ce poate fi reaplicat în continuare 

Realizată*  Nu au fost alocare 

resurse financiare 

- 

 

1. Ghidul 

privind 

acordarea 

asistenţei 

juridice primare 

garantate de stat 

de către viitorii 

juriști 

http://www.cnaj

gs.md/uploads/a

sset/file/ro/918/

../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
../../Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Lilian%20Darii/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Acțiunea%20a%20fost%20inclusă%20în%20Planul%20De%20Acțiuni%20pentru%20anul%202017%20de%20implementare%20a%20Strategiei%20de%20Activitate%20în%20Sistemul%20de%20Acordare%20a%20Asistenței%20Juridice%20Garantate%20De%20Stat%20Pentru%20Anii%202015-2017
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
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de către CNAJGS în colaborare cu 

Universităţile din Republica Moldova. 

De asemenea, ca rezultat al proiectului 

comunităţile din 4 regiuni ale Moldovei 

au câte 5 studenţi practicieni bine instruiţi 

în acordarea asistenţei juridice primare, 

cu un potenţial în transformarea acestora 

în viitori avocaţi. 

În anul 2016, 18 studenți au fost instruiți  

și ulterior  implicați în acordarea 

asistenței juridice primare sub mentoratul 

avocaților publici. 

Ghid_privind_a

cordarea_AJP_d

e_catre_viitorii_

juristi.pdf 

    

2. Ghidul 

privind 

organizarea și 

realizarea 

lecțiilor publice 

în comunitate 

de către viitorii 

juriști 

http://www.cnaj

gs.md/uploads/a

sset/file/ro/917/

Organizarea_lec

tiilor_publice_i

n_comunitate.p

df 

Acţ. 3.1.3 punct. 8 
Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare a publicului 

cu privire la asistenţa 

juridică garantată de 

stat 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Ministerul 

Justiţiei 

Uniunea 

Avocaţilor 

Compania 

„Teleradio- 

1. Numărul de 

emisiuni radio şi 

TV difuzate 

2. Numărul de 

materiale 

publicate în 

presa scrisă  

3. Numărul de 

ghiduri 

distribuite 

beneficiarilor 

Trimestrul I, 

2013 - 

Trimestrul IV, 

2016 

I. La postul naţional de televiziune TVM 

1 sunt difuzate 2 spot-uri publicitare 

zilnic în perioada lunilor iunie - iulie 

2014 cu privire la: 

1. Asistenţa juridică garantată de stat pe 

cauzele non-penale. 

2. Asistenţa juridică garantată de stat pe 

cauzele penale. 

 

Directorul executiv al CNAJGS şi 

coordonatorul OT Chişinău au acordat un 

interviu postului TV 7 pe tema 

„Persoanele cu venituri mici pot beneficia 

Realizată* Alocate 

87 000 lei pentru 

elaborarea 

broşurilor, 

calendarelor şi a 

unui spot 

publicitar, 

difuzarea spotului 

şi amplasarea a 7 

bannere 

informative 

- 1. Modelele de 

broşură şi 

calendar 

2. Spoturile 

publicitare 

difuzate 

3. Ghid pentru 

beneficiarii de 

asistenţă 

juridică 

garantată de stat 

www.cnajgs.md

, rubrica: Ghidul 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/918/Ghid_privind_acordarea_AJP_de_catre_viitorii_juristi.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/917/Organizarea_lectiilor_publice_in_comunitate.pdf
http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/


 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   36 

 

Moldova” de asistenţă juiridică garantată de stat” 

difuzat în cadrul buletinului de ştiri din 

16.01.2014. 

 

II. În presa scrisă au fost publicate 3 

articole: 

1. Ziarul „Gazeta de Sud” nr. 4 din 

07.02.2014;  

2. Ziarul „Vesti Găgăuzii” din 

18.04.2014; 

3. . Ziarul „Cahul expres” nr. 18 din 

09.05.2014. 

III. Aparatul administrativ a elaborat 

6000 de broşuri şi 1500 calendare 

informative cetăţenilor cu privire la 

sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat. 

1. „Asistenţa juridică calificată garantată 

de stat pe cauzele penale” 

2. „Asistenţa juridică calificată garantată 

de stat pe cauzele non-penale” 

3.„Asistenţa juridică de urgenţă garantată 

de stat” 

4. „Квалифицированная юр. помощь 

гарантируемая государством” 

5.„Срочная юр. помощь гарантируемая 

государством”ю 

 

Cu suportul financiar al Fundaţiei „Soros 

- Moldova” au fost elaborate 143 200 de 

broşuri informative: 

1. „Totul despre muncă” 

2 „Totul despre moştenire” 

beneficiarului 

4. DECIZIA 

CCA nr. 30/148 

din 22 iulie 

2015 Cu privire 

la mediatizarea 

unor campanii 

sociale 

 

Spot-ul: 

Asistenţa 

juridică 

garantată de stat 

pe cauzele non-

penale în 

Republica 

Moldova 

Spot-ul: 

 Asistenţa 

juridică 

garantată de stat 

pe cauzele 

penale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=0yQEzD46vaw
https://www.youtube.com/watch?v=M7DyjsntTFA
https://www.youtube.com/watch?v=M7DyjsntTFA
https://www.youtube.com/watch?v=M7DyjsntTFA
https://www.youtube.com/watch?v=M7DyjsntTFA
https://www.youtube.com/watch?v=M7DyjsntTFA
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3. „Totul despre familie” 

4. „Totul despre contracte„ 

5. „Totul despre proprietate”  

 

 La fel 24 000 de „Ghiduri pentru 

beneficiarii de asistenţă juridică garantată 

de stat” 

 

Total: 174 700 materiale informative 

(broşuri, ghiduri, calendare) distribuite 

 

Materialele informative sunt distribuite 

cetăţenilor prin intermediul Oficiilor 

teritoriale, parajuriştilor şi asociaţiilor 

obşteşti. 

 

În perioada ianuarie – iunie 2015, urmare 

a solicitării înaintate de Aparatul 

administrativ al CNAJGS către  Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului a fost 

aprobată decizia nr. 30/148 din 22 iulie 

2015 cu privire la mediatizarea unor 

campanii sociale. CCA a decis a 

recomanda posturilor de televiziune 

aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova 

difuzarea, cu titlu gratuit, a spoturilor 

sociale „Asistenţa juridică garantată de 

stat pentru cauze non-penale. Apără-ţi 

drepturile lezate” (35 sec.) şi „Asistenţa 

juridică garantată de stat pentru cauze 

penale” (31 sec.), în perioada 01 august – 

01 octombrie 2015. Actualmente suntem 

în proces de negociere întru stabilirea 

http://www.cca.md/files/D.%2030-148%20din%2022.07.2015.pdf
http://www.cca.md/files/D.%2030-148%20din%2022.07.2015.pdf
http://www.cca.md/files/D.%2030-148%20din%2022.07.2015.pdf
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grilei de emisie a spot-urilor cu posturile 

de TV din RM. 

 

 

II. În presa scrisă au fost publicate 5 

articole: 
1. Ziarul „Gazeta de Sud” nr. 2 din 

23.01.2015;  

2 . Ziarul „Cahul expres” nr. 17 din 

13.05.2015. 

3. Pe site-ul gagauzmedia.md a fost 

publicat un articol cu privire la activitatea 

parajuristului din s. Gaidar 

4.Ziarul „Cahul expres” nr. 28 din 

11.10.2015. 

5. Ziarul ”Знамя”nr. 39 din 02.10.2015, 

”Параюрист-бесплатная первичная 

юридическая помощь” 

 

III. Aparatul administrativ a diseminat 

2000 de broşuri, 2000 de ghiduri a 

beneficiarilor şi 500 calendare 

informative cetăţenilor cu privire la 

sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat. 

1. „Asistenţa juridică calificată garantată 

de stat pe cauzele penale” 

2. „Asistenţa juridică calificată garantată 

de stat pe cauzele non-penale” 

3. „Asistenţa juridică de urgenţă 

garantată de stat” 

4. „Квалифицированная юр. помощь 

гарантируемая государством” 

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=1882
http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=1882
http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=1882
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5. „Срочная юр. помощь 

гарантируемая государством”. 

Total: 7500 materiale informative 

(broşuri, ghiduri, calendare).  

 

Materialele informative sunt distribuite 

cetățenilor prin intermediul Oficiilor 

teritoriale, parajuriştilor şi asociaţiilor 

obşteşti. 

Astfel, urmare a solicitării înaintate de 

Aparatul administrativ al CNAJGS către  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

a fost aprobată decizia nr. 18/108 din 14 

iulie 2016 cu privire la mediatizarea unor 

campanii sociale. CCA a decis a 

recomanda posturilor de televiziune 

aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova 

difuzarea, cu titlu gratuit, a spoturilor 

sociale „Asistenţa juridică garantată de 

stat pentru cauze non-penale. Apără-ţi 

drepturile lezate” (35 sec.) şi „Asistenţa 

juridică garantată de stat pentru cauze 

penale” (31 sec.), în perioada  iulie – 

decembrie 2016. 

Astfel, în 2016 Aparatul administrativ al 

CNAJGS a asigurat difuzarea a 2 spot-uri 

publicitare, în perioada 01 august-01 

octombrie 2016, cu privire la asistența 

juridică calificată garantată de stat pe 

cauzele penale și non-penale.  

Au fost acordate 2 interviuri dedicate 

sistemului de asistență juridică garantată 

de stat., au fost desfășurate activități de 
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diseminare a ghidurilor practice, 

pliantelor şi broșurilor informative 

dedicate sistemului de AJGS. 

Oficiile teritorial Cahul și Comrat au 

publicat 5 articole in ziarele locale 

privind asistența juridică garantată de 

stat.  

Coordonatorul Oficiului teritorial Comrat 

și parajuristul din Vulcănești au prezentat 

sistemul de asistență juridică garantată de 

stat în cadrul a 2 emisiuni radio.  

 

 

Direcţia strategică 3.2.  Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, 

expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

 

 

 

Act. 3.2.1. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind funcţionarea 

fiecăreia dintre 

profesiile conexe 

sistemului justiţiei 

 
 

 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrar

e ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

 

 

1. Studii 

efectuate şi 

recomandări 

formulate 

2. Numărul de 

discuţii publice 

desfăşurate 

 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul II, 

2013 

 

Direcţia profesii şi servicii juridice din 

cadrul Ministerului Justiţiei a elaborat 

studiile privind funcţionarea următoarelor 

profesii: 

- Studiu privind funcţionarea profesiei de 

notar în Republica Moldova, 2013; 

- Studiu privind funcţionarea profesiei de 

traducător şi interpret autorizat în 

Republica Moldova, 2013; 

- Studiu privind funcţionarea profesiei de 

administrator al insolvabilităţii în 

Republica Moldova, 2014; 

- Studiu privind funcţionarea profesiei de 

avocat în Republica Moldova, 2013; 

- Studiu privind funcţionarea profesiei de 

mediator în Republica Moldova, 2013; 

Realizată* 

 

 

0.00 

 

 

Recomandări în ce 

priveşt studiul la 

capitolul admiterea în 

profesia de executor 

judecătoresc: 

Pentru definitivarea 

studiului urmează a 

se ţine cont de 

propunerile Uniunii 

Naţionale a 

Executorilor 

Judecătoreşti, organ 

de autoadministrare 

profesională. După 

recepţionarea 

 

Studiu privind 

funcţionarea 

profesiei de notar 

în Republica 

Moldova: 

http://www.justic

e.gov.md/public/

files/file/Directia

%20notariat%20

si%20avocatura/

studiu_functiona

rea_profesiei_de

_notar-04-07-

2013.pdf 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf
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Studiile respective au fost publicate pe 

site-ul Ministerului Justiţiei la adresa: 

http://www.justice.gov.md/category.php?

l=ro&idc=336 

 

Concomitent, conform agendei publicate 

pe site-ul Ministerului Justiţiei, 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l

=ro&idc=4&id=1464, Direcţia profesii şi 

servicii juridice a organizat în parte cite o 

dezbatere public pentru fiecare studio în 

parte, cu invitarea persoanelor interesate 

şi a profesioniştilor din domeniu. 

Recomandările formulate urmează a fi 

luate în consideraţie în procesul elaborării 

proiectelor actelor normative în scopul 

perfecţionării funcţionării profesiilor 

conexe sistemului justiţiei vizate. 

*** 

Conform studiului la capitolul admiterea 

în profesia de executor judecătoresc, 

Hotărîrii Consiliului Uniunii Naţionale al 

Executorilor Judecătoreşti, nr.3 din 01 

martie 2013, privind stabilirea teritoriilor 

de activitate neacoperite şi numărului 

necesar de executori, scrisorilor nr.172  

din 05.02.2013 şi 408 din 29.03 2013 a 

Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, secţia executori 

judecătoreşti a analizat volumul de 

activitate din circumscripţiile 

judecătoriilor unde nu a fost investit nici 

un executor judecătoresc. A fost studiată 

informaţiei respective 

va fi prezentat. 

În scopul 

eficientizării pentru 

funcţionarea 

sistemului de 

executare,  urmare  

analizei s-a constatat 

că este necesar 

completarea 

numărului 

executorilor 

judecătoreşti în 

circumscripţiile 

judecătoriilor 

(Cantemir, Căuşeni, 

Călăraşi, Hînceşti, 

Străşeni, Nisporeni, 

Şoldăneşti, Taraclia, 

Teleneşti, Donduşeni, 

etc.   

Majorarea numărului 

executorilor 

judecătoreşti cu  

investirea în funcţie a 

unor noi executori 

urmează să se 

realizeze    numai 

după expirarea a cel 

puţin trei ani 

(semestrul II) anul 

2013, în conformitate 

cu prevederile art.49 

Studiu privind 

funcţionarea 

profesiei de 

traducător şi 

interpret 

autorizat în 

Republica 

Moldova: 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Direc

tia%20notariat

%20si%20avoc

atura/Studiu_fu

nctionarea_prof

esiei_de_traduc

ator_si_interpret

_autorizat-04-

07-2013.pdf 

 

Studiu privind 

funcţionarea 

profesiei de 

administrator al 

insolvabilităţii 

în Republica 

Moldova: 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Direc

tia%20notariat

%20si%20avoc

atura/Studiu_fu

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=336
http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=336
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1464
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1464
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_traducator_si_interpret_autorizat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
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informaţia Biroului  Naţional de Statistică 

cu privire la numărul populaţiei stabilite 

al Republicii Moldova (anii 2010 -2013). 

În urma analizei s-a constatat că, este 

necesar completarea numărului 

executorilor judecătoreşti în 

circumscripţiile judecătoriilor . 

 

 

 

alin.(5), de la intrarea 

în vigoare a Legii 

nr.113din 17.06.2010.  

În prezent este 

iniţiată procedura de 

creare a Comisiei de 

licenţiere.      

Proiectul 

Regulamentului de 

activitate al Comisiei 

de licenţiere este în 

proces de examinare. 

A fost identificată 

necesitatea elaborării 

de urgenţă şi punere 

în aplicare a 

următoarele acte 

normative, 

Regulamentul privind 

modul de evidenţă, 

formare, păstrare a 

procedurilor 

executorii şi 

arhivarea acestora, 

Regulamentul privind 

ţinerea evidenţei 

contabile a 

mijloacelor băneşti 

rezultate din 

executarea silită şi 

din alte activităţi 

procesuale. 

Detalierea Hotărîrii 

ncionarea_profe

siei_de_adminis

trator_al_insolv

abilitii_-19-07-

2013.pdf 

Studiu privind 

funcţionarea 

profesiei de 

avocat în 

Republica 

Moldova:  

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Direc

tia%20notariat

%20si%20avoc

atura/Studiu_fu

nctionarea_prof

esiei_de_avocat

-04-07-2013.pdf 

Studiu privind 

funcţionarea 

profesiei de 

mediator în 

Republica 

Moldova: 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Direc

tia%20notariat

%20si%20avoc

atura/studiu_fun

ctionarea_profe

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_funcionarea_profesiei_de_administrator_al_insolvabilitii_-19-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/Studiu_functionarea_profesiei_de_avocat-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
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Consiliului UNEJ 

nr.9 din 25.12.2010, 

cu privire la cerinţele 

biroului de activitate. 

 

siei_de_mediato

r-04-07-

2013.pdf 

 

*** 

Hotărîrea 

Consiliului nr.3 

din 01.03.2013   

scrisorile nr.172 

din 05.02.2013 

şi nr.408 din 

29.03.2013 cu 

privire la 

informaţia 

despre volumul 

de lucru 

Notă 

informativă 

privind analiza 

din 13.06.2013 

Scrisoarea 

nr.04/3489 din 

17.04.2013, 

Hotărîrea 

Consiliului 

UNEJ nr.9 din 

25.12.2010. 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
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Act.3.2.1. punct. 2  

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   

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul III, 

2012 

 

 

Prin Legea nr. 5 pentru modificarea unor 

acte legislative din 15 ianuarie 2012, au 

fost efectuate modificări în Codul de 

executare şi Legea privind executorii 

judecătoreşti prin care a fost introdus 

termenul benevol de executare şi s-a 

reglementat procedura ce urmează în 

cazul în care debitorul nu execută 

benevol titlul executoriu. La fel a fost 

modificată competenţa Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

precum şi instituţia responsabilă de 

supravegherea  acestora. 

Totodată, prin Ordinul Ministrului nr. 

176 din 25 aprilie 2013 a fost modificată 

componenţa nominală a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti. 

Mai mult ca atît, în vederea dezvoltării 

capacităţilor manageriale a Uniunii 

Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a 

fost elaborat proiectul de Lege pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 113 

din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti, care vizează, inclusiv 

consolidarea rolului UNEJ .  

La 29 aprilie 2013, prin scrisoarea nr. 

03/3872 proiectul a fost remis spre 

coordonare instituţiilor interesate. În baza  

obiecţiilor şi propunerilor parvenite, 

proiectul a fost definitivat şi remis la 

avizare repetată prin scrisoarea nr. 

03/7375 din  08 august 2013. La 17 

octombrie 2013 proiectul a fost remis 

Realizată*  

 

 

- - Legea nr. 5 

pentru 

modificarea 

unor acte 

legislative din 

15 ianuarie 

2012 

 

Ordinul 

Ministerului 

Justiției nr. 176 

din 25 aprilie 

2013 

 

Pentru detalii, a 

se vedea linkul: 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/214

0/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
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Centrului Naţional Anticorupţie pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie, iar la 

data de 22 noiembrie 2013, prin 

scrisoarea nr. 03/10874 din 22.11.2013 

proiectul a fost remis Guvernului spre 

examinare, iar prin HG nr.55 din 27 

ianuarie 2014 a fost aprobat, fiind 

transmis Parlamentului și înregistrat cu 

nr. 37 din 5 februarie 2014. 

Executorii pentru 2016: 

Legea nr.86 din 28.04.2016, privind 

modificarea Legii nr.113 din 17.06.2010 

a fost publicată la 01.07.2016 în 

Monitorul Oficial Nr. 184-192 art Nr: 

389 și a intrat in vigoare la 01.07.2016. 

 

Proiectul de Lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative (Codul 

de procedură civilă, Codul de executare 

art.11;12;15 ș. a, Legea  nr. 87) a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.517 din 27.04.2016, expediat la 

Parlament conform indicației nr.1506-

345 din 29.04.2016,   fiind înregistrat la 

Parlament cu inițiativă legislativă nr.186 

din 03.05.2016. 

 



 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   46 

 

Act.3.2.1 punct 3  

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 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2013 – I  2014  

La data de 5 iunie 2013 DPSJ a expediat 

în adresa Direcția Generală Legislație 

proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 264 din 11 

decembrie 2008 privind autorizarea şi 

plata interpreţilor şi traducătorilor.  

Prin scrisoarea nr. 03/6143 din 8 iulie 

2013 proiectul a fost remis spre avizare 

şi coordonare, fiind ulterior definitivat în 

baza propunerilor parvenite. 

La elaborarea proiectului s-a solictat 

suportul Misiunii Norvegiene în RM. 

 La data de 28 mai 2014 au fost 

organizate dezbateri publice cu tematica 

„Statutul interpretului și traducătorului”. 

Urmare a propunerilor parvenite în urma 

dezbaterilor publice proiectul a fost 

definitivat și remis Guvernului pentru 

aprobare la data de 23 iunie 2014 prin 

scrisoarea nr. 03/6348.  

La 28 mai 2014 a avut loc şi o masă 

rotundă referitoare la proiectul Legii de 

modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 

decembrie 2008, referitoare la statutul 

traducătorilor din cadrul instanţelor de 

judecată. La data de 28 iulie 2014 

Guvernul a aprobat Hotărîrea privind 

aprobarea proiectului legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 264-

XVI din 11 decembrie 2008 privind 

autorizarea şi plata interpreţilor şi 

traducătorilor antrenaţi de Consiliul 

Superior al Magistraturii, de Ministerul 

Realizată * - -- Monitorul 

Oficial 223-230 

din 8 august 

2014  

Hotărîre privind 

aprobarea 

proiectului legii 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

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, 

organele de 

urmărire penală, 

instanţele 

judecătoreşti, de 

notari, avocaţi şi 

de executorii 

judecătoreşti 
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Justiţiei, de organele procuraturii, 

organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de 

executorii judecătoreşti. 

 

(nr. 640, 28 

iulie 2014) 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/transpare

nta_in_procesul

_decizional/proi

ecte_spre_exam

inare/Nota_pent

ru_Guvern_1.pd

f 

 

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=331056 

 

Act. 3.2.1 punct. 4  

Elaborarea unei noi 

legi cu privire la 

notariat  

 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

 

 1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV 

2012 

În trimestrul III al anului 2011 în data de 

15 iulie prin Ordinul Ministrului justiţiei 

nr. 298 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea noilor reglementări privind 

reformarea notariatului.  În componenţa 

grupului de lucru au fost incluşi 3 notari 

publici, reprezentanţi ai asociaţiilor 

obşteşti a notarilor şi 2 persoane din 

partea societăţii civile.  

S-a decis de a elabora un set din 3 

proiecte de legi : 

- Proiectul de lege cu privire la 

organizarea activităţii notarului, 

- Proiectul de lege cu privire la procedura 

Realizată*  - - -  Ordinul 

Ministrului 

justiţiei nr. 298 

din 15 iulie 

2011.  

- Proiectul de 

lege cu privire 

la organizarea 

activităţii 

notarului 

(prezentat în 

cadrul şedinţei 

Grupului de 

lucru pentru 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/Nota_pentru_Guvern_1.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331056
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331056
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331056
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331056
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331056
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notarială, 

- Proiectul de lege cu privire la taxele 

notariale.  

În perioada 15-17 noiembrie 2012, s-a 

desfăşurat atelierul de lucru pentru 

elaborarea proiectului legii cu privire la 

notariat.  

 

Secţia notariat a Direcţiei Profesii şi 

Servicii Juridice din cadrul Ministerului 

Justiției  a elaborat proiectul legii privind 

organizarea notarială remis pentru 

avizare şi promovare  la sfîrşitul lunii mai 

2013. Totodată, Comunitatea notarilor a 

participat la evenimentul organizat pe 8 

oct 2012 organizat cu sprijinul IRZ prin 

prezentarea opinie vis-a vis de proiect.  

 

La 11 martie 2013, prin scrisoarea nr. 

07/2038, proiectul a fost remis 

instituţiilor interesate spre coordonare.  

La data de 17 aprilie 2013, Ministerul 

Justiţiei în parteneriat cu Fundaţia 

Germană IRZ, a organizat o masă 

rotundă pe marginea proiectului dat, în 

cadrul căreia au fost prezentate 

recomandările Uniunii Notarilor din 

Germania referitoare la introducerea unei 

organizări a notariatului în Republica 

Moldova.    

La 28 mai 2013, a parvenit un nou 

proiect din partea Direcţia profesii şi 

servicii juridice. În baza obiecţiilor 

Pilonul III din 

data de 10 

decembrie, 

2012). 

- Nota 

informativă la 

proiectul de 

lege.  

 

 
 

http://www.parla

ment.md/Procesul
Legislativ/Proiect

edeactelegislative/

tabid/61/Legislati
vId/2453/languag

e/ro-

RO/Default.aspx 
 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
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formulate, precum şi  luînd în 

considerare propunerile DPSJ, proiectul 

a fost modificat. 

La 16 octombrie 2013 prin dispoziţia nr. 

03/R textul proiectului a fost difuzat 

către toţi notarii din Republica Moldova. 

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 a fost 

transmisă Guvernului spre examinare și 

aprobare la data de 23 iunie 2014, prin 

scrisoarea nr. 03/6358. Proiectul a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 747 

din 10 septembrie 2014. Proiectul a fost 

înregistrat în Parlament cu nr. 346 din 12 

septembrie 2014. 

Anul 2016: 

Proiectul legii cu privire la organizarea 

activității notariale a fost elaborat. De 

către Parlamentul RM a fost examinat 

în lectura a II-a la data de 15.04.2016 
(nr.69 din 15.04.2016).  

La data de 14.04.2016 a fost adoptată 

Legea Nr. 69 cu privire la organizarea 

activităţii notarilor. Publicat : 26.08.2016 

în Monitorul Oficial Nr. 277-287 art Nr : 

588. Data intrarii in vigoare : 26.02.2017 

Act. 3.2.2. punct. 1  

Elaborarea 
Organele de 

autoadministr

1. Grupuri de 

lucru create 

Trimestrul IV 

2012 - 

Direcția Profesii și Servicii Juridice a 

înaintat de două ori setul de acte pentru 
Realizată 

parțial 

Alocate 95.313  - http://www.justi

ce.gov.md/publi

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
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standardelor de calitate 

pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

 

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

2. Standarde 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV, 

2013 

achiziționarea acestor servicii. Agenţia 

achiziţii publice a restituit documentele 

privind cererea de oferte publice deoarece 

nu au fost asigurate surse financiare 

pentru anul 2014 pentru realizarea acestor 

achiziţii. Au fost înaintate administrației 

Ministerului Justiției propuneri pentru 

realocarea surselor financiare existente 

pentru anul 2014 în vederea achiziţiei 

serviciilor de elaborarea a standardelor de 

calitate de către experţi independenţi şi 

propuneri de finanţare din partea 

partenerilor externi. Acţiunea în cauză a 

fost propusă pe lista priorităţilor de 

asistenţă externă grupului de lucru al 

pilonului III de monitorizare a Strategiei. 

Din circumstanţe obiective (lipsa 

resurselor financiare) pentru perioada de 

raportare nu s-a demarat procedura de 

achiziţie a serviciului de elaborarea a 

standardelor de către un expert. 

Totuși, pentru profesia executorilor 

judecătorești, întru elaborarea 

standardelor de calitate pentru 

actele/acțiunile executorilor judecătorești 

(elaborarea culegerilor de modele de acte  

întocmite de executorul judecătoresc  

(pct.3.2.2(1)), a fost stabilită o colaborare 

cu Uniunea Internațională a executorilor 

judecătorești (UIHJ) prin intermediul 

Dlui Jos Uitdehaag, care a vizitat 

Ministerul Justiției în perioada 15 aprilie 

2015. În rezultat, s-a constituit un grup de 

15.11.2016 

20.12.2016 

c/files/file/Achi

zitii%20publice/

COP_nr.13-

00446_din_25.0

7.13_-

_standardelor_d

e_calitate_pentr

u_acteleaciunile

_reprezentanilor

.pdf 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00446_din_25.07.13_-_standardelor_de_calitate_pentru_acteleaciunile_reprezentanilor.pdf
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lucru cu participarea reprezentanților 

UNEJ și a UIHJ pentru a elabora 

standardele de calitate ale actelor și 

acțiunilor executorilor judecătorești. 

Astfel a fost emis de către Ministerul 

Justiției ordinul nr.278 din 26 iunie 2015 

cu privire la formarea grupului de lucru 

pentru elaborarea standardelor etice și de 

calitate în exercitarea profesiei de 

executor judecătoresc. Grupul de lucru s-

a întrunit în ședință în luna septembrie 

2015. 

Au fost organizate mai multe ședințe de 

lucru și examinate propunerile pentru 

îmbunătățirea supravegherii activității 

executorului judecătoresc bazată pe un 

sistem de standarde profesionale etc. 

Standardele profesionale ale executorului 

judecătoresc vor fi stabilite prin 

regulament. Următoarea ședință a 

grupului de lucru a fost preconizată 

pentru luna ianuarie 2016. 

Anul 2016. Au fost organizate 5 ședințe 

și au fost întocmite procese-verbale  (19, 

22, 26, 28.01.2016 și 15.06.2016  privind 

standardele etice și de calitate în 

exercitarea profesiei de executor 

judecătoresc. Independența executorului 

judecătoresc. Organizarea biroului 

executorului judecătoresc. Sistemele 

informaționale. Relațiile cu părțile în 

procedura de executare. Obligațiile de 
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serviciu. Managmentul cazurilor, 

arhivarea, evaluarea, plîngerile, 

managmentul fiscului, responsabilitățile 

și competențele în oficiu, comunicarea, 

etica, profesionalismul și finanțele, rolul. 

Mai mult, Grupul de lucru s-a întrunit în 

ședințe de lucru la 12 și 20 iulie 2016; 01 

și 03 noiembrie 2016, precum și la data 

de 19 decembrie 2016. În cadrul acestor 

ședințe s-a discutat subiecte ce țin de 

conținutul proiectului Regulamentului 

privind standardele profesionale, modul 

de verificare și respectare a acestora, dar 

și autoritatea competentă pentru 

adoptarea standardelor. 

În partea ce ține de notariat, Direcția 

Profesii și Servicii Juridice a mai 

menționat despre faptul că, este 

imposibilă realizării acestei acțiuni în 

anul 2016 pe motiv că este condiționată 

de existența actelor de reglementare 

primară, și anume: legea cu privire la 

organizarea activității notariale (lege 

materială), legea cu privire la procedura 

notarială (lege procedurală) și legea cu 

privire la metodologia de calcul a plăților 

pentru acțiunile notariale. 

Notă: Elaborarea cerințelor de calitate 

(generic „standarde”) este posibilă doar 

prin existența unor structuri administraive 
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de domeniu, corespunzător organizate, 

inclusiv funcționale conform 

reglementărilor în vigoare și a unor reguli 

generale de activitate stabilite prin Lege. 

În partea ce ține de administratorii 

autorizați, după formarea grupului de 

lucru la data de 14.03.2016 și  

24.05.2016 au fost organizate și 

desfășurate ședințe de lucru privind 

elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele administratorilor autorizați. La 

moment UAAM este în proces de 

elaborare a unei broșuri privind 

standardele de calitate pentru 

actele/acțiunile administratorului 

autorizat în colaborare și cu suportul 

experților români.  

De către CNAJGS au fost elaborate și 

aprobate un șir de Standarde de calitate 

ale activității avocaților care acordă 

asistență juridică garantată de stat pe 

cauze penale.Astfel: 

- Prin Hotărârea nr. 7 din 24 

februarie 2015 a CNAJGS au fost 

aprobate Standarde de calitate ale 

activității avocaților care acordă asistență 

juridică garantată de stat pe cauze penale 

cu implicarea copiilor în conflict cu 

legea. 
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http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/r

o/569/Hot_nr._7_aprobare_standarde_de

_calitate_anexa.pdf 

- Prin Hotărârea nr. 9 din 11 

martie 2015 a CNAJGS au fost aprobate 

Standarde de calitate ale activității 

avocaților care acordă asistență juridică 

garantată de stat pe cauze penale cu 

implicarea copiilor victime ale 

infracțiunilor. 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/r

o/577/Hot_nr._9__aprobare_standarde_vi

ctime.pdf 

- Prin Hotărârea nr. 10 din 11 

martie 2015 au fost aprobate de către 

CNAJGS Standarde de calitate ale 

activității avocaților care acordă asistență 

juridică garantată de stat pe cauze penale 

cu implicarea copiilor martori ai 

infracțiunilor. 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/r

o/578/Hot_nr._10_aprobare_standarde_m

artori.pdf 

CNAJGS în parteneriat cu Reprezentanța 

UNICEF în Republica Moldova au 

publicat aceste Standarde, broșurile 

respective fiind distribuite în cadrul 

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/569/Hot_nr._7_aprobare_standarde_de_calitate_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/569/Hot_nr._7_aprobare_standarde_de_calitate_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/569/Hot_nr._7_aprobare_standarde_de_calitate_anexa.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/577/Hot_nr._9__aprobare_standarde_victime.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/577/Hot_nr._9__aprobare_standarde_victime.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/577/Hot_nr._9__aprobare_standarde_victime.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/578/Hot_nr._10_aprobare_standarde_martori.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/578/Hot_nr._10_aprobare_standarde_martori.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/578/Hot_nr._10_aprobare_standarde_martori.pdf
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Conferinței Naționale „Sistemul de 

asistență juridică garantată de stat. 

Rezultate, perspective și provocări” 

organizate de către CNAJGS în 

colaborare și cu suportul Fundației 

„Soros-Moldova” la data de 09 

decembrie 2015. 

Titlurile broșurilor: 

- Standarde de calitate ale activității 

avocaților pe cauzele penale cu 

implicarea copiilor în conflict cu legea; 

- Standarde de calitate ale activității 

avocaților pe acuzele penale cu 

implicarea copiilor victime ale 

infracțiunilor; 

- Standarde de calitate ale activității 

avocaților pe cauzele penale cu 

implicarea copiilor martori ai infracțiunii. 

La data de 11 noiembrie 2016 prin 

scrisoarea nr. 239 Aparatul Administrativ 

al CNAJGS a solicitat Ministerului 

Justiției comentariile și sugestiile vis-a-

vis de „Standardele de calitate ale 

activității avocaților care acordă asistență 

juridică garantată de stat în cauzele civile 

cu implicarea copiilor” și „Standardele de 

calitate ale activității avocaților care 
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acordă asistență juridică garantată de stat 

pe cauzele contravenționale cu implicarea 

copiilor” elaborate în cadrul proiectului 

„Consolidarea mecanismului de asigurare 

a calității asistenței juridice garantate de 

stat prestate copiilor”, implementat de 

către CNAJGS, în parteneriat cu 

reprezentanța UNICEF în Republica 

Moldova, precum și cu implicarea 

experților la nivel național. Ministerul 

Justiției a remis avizul prin răspunsul nr. 

03/13852 din 30 noiembrie 2016.  

Acţ. 3.2.2 p.2 

Elaborarea culegerilor 

de modele  de acte 

întocmite de executorul 

judecătoresc, de avocat, 

de expertul judiciar, de 

administratorul autorizat, 

de notar, de mediator 

Organele de 

autoadminis-

trare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Culegeri de  

modele de acte, 

elaborate şi  

distribuite 

Trimestrul I 

2013 -

Trimestrul II 

2014 

Urmare a achizițiilor publice au fost 

selectați consultanți – experți pentru 

realizarea studiilor privind profesiile 

conexe sistemului justiției, urmează a fi 

stabilite condițiile contractuale și 

semnarea acestora de către părți. În 

temeiul celor expuse supra, urmează a fi 

revăzuți termenii de realizare a acțiunilor 

nerealizate, cu posibilitatea stabilirii unor 

noi termeni de realizare pentru semestrul 

I, anul 2014. 

Centrul Național de Expertize Judiciare a 

elaborat Instrucţiunea privind cerinţele 

faţă de întocmirea raportului de expertiză, 

după aprobarea căreia conform cerinţelor  

au fost întocmite culegerile de modele de 

expertize judiciare pînă la sfîrşitul anului 

2014. 

 

Realizată 

parțial 

15.11.2016 

20.12.2016  

- - 1.scrisoarea nr. 

04/3257 din 3 

aprilie 2015 

 

2.scrisoarea nr. 

04/7181 din 22 

iunie 2015 

 

Modelele de 

acte aferente 

activității 

executorilor 

judecătorești se 

păstrează la 

Secretariatul 

SRSJ. 
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Realizarea acestei acțiuni depinde de 

efectuarea Studiului privind standardele 

de calitate ale actelor și acțiunilor 

reprezentanților profesiilor conexe 

sistemului justiției (pct.3.2.2(1). 

În aces sens, Ministerul Justiției prin 

scrisoarea nr. 04/3257 din 3 aprilie 2015 

a solicitat de la Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova și de la Consiliul de 

Mediere furnizarea modelelor tuturor 

actelor pe care le întocmește persoana 

care practică profesia de avocat și 

mediator, în versiune fizică, dar și în 

format electronic. 

Prin scrisoarea nr. 04/7181 din 22 iunie 

2015 repetat s-a solicitat de către 

Ministerul Justiției de la Uniunea 

avocaților din Republica Moldova, de la 

Consiliul de Mediere și de la Consiliul 

Național pentru asistență juridică 

garantată de stat furnizarea modelelor 

tuturor actelor pe care le întocmește 

persoana care practică profesia de avocat 

și mediator, în versiune fizică, dar și în 

format electronic. 

Referitor la profesia de notar –breasla  

notarială nu are organul ei profesional de 

autoadministrare, acesta fiind prevăzut și, 

respectiv, creat odată cu adoptarea noii 

Legii cu privire la organizarea notarială. 

 

Mai mult, Grupul de lucru instituit prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr.533 din 4 
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noiembrie 2015, a elaborat proiectul de 

Lege cu privire la procedura notarială. 

Acest act legislativ include categoriile de 

acte pe care le îndeplinește notarul (după 

competența acestuia). Respectiv, 

modelele de acte notariale vor putea fi 

elaborate numai după stabilirea 

categoriilor acestor acte. 

 

Pentru profesia de executori 

judecătorești, grupul de lucru pentru 

elaborarea standardelor etice și de calitate 

ale actelor și acțiunilor în exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc, 

menționat la pct. 3.2.2.1, are drept sarcină 

elaborarea modelelor de acte în temeiul 

studiului și standardelor de calitate 

elaborate.  

Prin scrisoarea din 27.10.2015 

nr.04/11383 a fost solicitat furnizarea 

modelelor de acte întocmite de executorul 

judecătoresc în cadrul procedurilor de 

executare în mod cronologic, conform 

categoriilor documentelor executorii. 

Conform scrisorii nr.617 din 06.11.2015 

UNEJ a comunicat că problema a fost 

discutată la Consiliul UNEJ pentru care s-

au stabilit persoanele responsabile de 

realizarea acestor modele de acte. 

 

La data de 22 iulie 2015 de către 

CNAJGS au fost remise în adresa 
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Ministerului Justiției modelele de acte 

întocmite de persoana care practica 

profesia administrată de instituția pe care 

o reprezintă.  

Prin scrisoarea nr.119 din 06 iulie 2015 

Consiliul de mediere a remis în adresa 

Ministerul Justiției modelele de acte 

întocmite de către mediatori în format 

fizic.  

Prin scrisoarea nr. UA/329/15 din 13 

august 2015 Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova a informat Ministerul 

Justiției că nu a aprobat careva acte-

model obligatorii pentru persoanele care 

practică activitatea de avocat. Prin 

Statutului profesiei de avocat nr. 302 din 

08 aprilie 2011, adoptat de Congresul 

Uniunii Avocaților din 29 ianuarie 2011, 

au fost aprobate modelele: „Contractul de 

asistență juridică” și „Delegație de 

substituire” (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la 

Statut). 

Anul 2016 

Din informația prezentată de Serviciul 

asistență juridică calificată și mediere 

pentru 2016 s-a stabilit că, a fost emis 

ordinul nr. 645 din 17 iunie 2016 privind 
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instituirea grupului de lucru. 

Totodată, secția executori judecătorești 

la data de 15.11.2016 a prezentat modele 

de acte aferente activității executorului 

judecătoresc. 

Act. 3.2.3. punct.1  

Efectuarea unui studiu 

privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor 

pentru serviciile 

prestate de 

reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţie 

 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2012 -  

Trimestrul III, 

2013 

În vederea elaborării studiului privind 

mecanismele de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile prestate de reprezentanţii 

fiecărei profesii conexe sistemului 

justiţiei s-a constatat necesitatea 

contractării consultanţilor pentru a 

participa la elaborarea studiilor. În acest 

sens  Ministerul Justiţiei a identificat 

surse  bugetare necesare contractării 

consultanţilor şi experţilor, a elaborat 

caietul de sarcini, fişa informaţională şi 

invitaţia de  participare, care au fost 

publicare pe pagina web a  Ministerului  

 

Acţiunea în cauză a fost propusă pe lista 

priorităţilor de asistenţă externă grupului 

de lucru al pilonului III de monitorizare a 

Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiției. 

 

Au fost contractați doi experți de către 

PNUD în cadrul asistenței externe pentru 

reformarea sectorului justiției din 

Republica Moldova. În perioada 08 – 12 

decembrie 2014 au fost efectuate cîteva 

sedințe de studiu privind informația 

Realizată*  

 

Alocate 57.000  - 
 

Caietul de 

sarcini, fişa 

informaţională 

şi invitaţia de  

participare, care 

au fost 

publicare pe 

site-ul 

Ministerului : 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Achi

zitii%20publice/

COP_nr.13-

00443_din_24.0

7.13_-

_mecanismele_

de_stabilire_a_t

arifelor_pentru_

serviciile_presta

te.pdf 

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2589  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00443_din_24.07.13_-_mecanismele_de_stabilire_a_tarifelor_pentru_serviciile_prestate.pdf
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
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oferită de către Direcția profesii și servicii 

juridice. Astfel, la începutul lunii 

februarie 2015 în adresa Ministerului 

Justiției a fost transmis proiectul 

studiului, care urmează a fi definitivat. 

Prezentarea Studiului cu privire la 

impunerea fiscală și tarifele pentru 

profesiile conexe sistemului justiției a 

avut loc în mai 2015, urmînd a fi 

definitivat în baza opiniilor expuse de 

participanții la prezentare. Astfel, la data 

de 12 mai 2015, pe pagina oficială a 

Ministerului Justiției a fost plasat Anunțul 

privind dezbaterile publice, care s-a 

desfășurat, ulterior, în 4 întruniri, cuprinse 

în perioada 18-22 mai 2015, în cadrul 

INJ, au fost organizate dezbaterile publice 

a studiului privind regimul fiscal, de 

asigurare socială şi medicală existent a 

profesiilor libere conexe sistemului 

justiției. Urmează a fi prezentat de către 

experți studiul definitivat, cu recomandări 

formulate. 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/persoane_

autorizate/2015/

Suggestion_for_

implementing_l

egislation.06.04.

2015_romVR.p

df  

Act. 3.2.3 punct 2  

Elaborarea proiectelor 

de acte normative privind 

mecanismele de stabilire 

a tarifelor pentru 

serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe sistemului 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadminis-

trare  ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului  

justiției, 

Ministerul 

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2013 – IV 2014  

În planul anual de acţiuni al Ministerului 

Justiţiei pentru anul 2013 nu a fost inclusă 

acţiunea dată. 

Această acţiune este într-o 

interdependenţă directă cu acţiunea 

anterioară (3.2.3 p.1), de aceea pînă la 

acest moment realizarea acesteia nu a fost 

posibilă. (DPSJ) 

 

1) Referitor la notari,  Curtea 

Realizată 

parțial 

15.11.2016 

20.12.2016  

            0.00 - - Proiectul Legii 

poate fi 

vizualizat la 

linkul: 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/245

http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
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Finanţelor, 

Ministerul 

Economiei 

Constituțională prin Hotărîrea sa nr. 67 

din 02.12.1999 a stipulat cu valoare de 

principiu, că: „ … cuantumul acestei plăţi 

nu poate fi impus de către organele 

autorităţilor publice, deoarece în acest caz 

se neglijează principiul autonomiei 

financiare a notarului şi se încălcă art.9 

alin.(2) şi art.43 alin.(l) şi (2) din 

Constituţie”.  

 

Totodată, Proiectul Legii cu privire la 

plăţile notariale respectiv a fost aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.598 din                  

02 septembrie 2015 și înregistrat la 

Parlament cu nr.317 din 04 septembrie 

2015. 

Pentru anul 2016 a fost aprobată legea cu 

privire la organizarea activității notariale 

(lege materială), însă legea cu privire la 

procedura notarială (lege procedurală), 

urmează să fie aprobată în 2017. 

 

2) Referitor la experții judiciari, un nou 

Regulament privind mecanismele şi 

modul de calcul a plăţii pentru serviciile 

prestate de către experții judiciari 

urmează a fi elaborat și aprobat ulterior 

adoptării noii Legi cu privire la expertiza 

judiciară. 

- Proiectul de Lege cu privire la expertiza 

judiciară a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărârea nr.427 din 06 iulie 2015 și 

înregistrat la Parlament, cu nr.273 din 8 

3/language/ro-

RO/Default.asp

x   

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

/studii_srsj/201

6/raport_barem

ul_taxelor.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proiectul poate 

fi vizualizat la 

linkul: 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2016/raport_baremul_taxelor.pdf
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iulie 2015. A fost examinat in ședințele 

comisiilor permanente ale Parlamentului 

si la moment este inclus in ordinea de zi a 

ședinței in plen a Parlamentului din 26 

noiembrie 2015 pentru  examinare în 

Lectura I.  La data de 14.04.2016 a fost 

adoptată  Legea Nr. 68  din  cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar. 
 

3) Referitor la interpreți și traducători, 

modul de plată al acestora este 

reglementat prin Legea nr.264 din 11 

decembrie 2008. Drept urmare a 

elaborării și promovării de către MJ a 

proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.264-XVI din 11 

decembrie 2008, tarifele pentru plata 

interpreților și traducătorilor urma să fie 

reglementat la nivel de Hotărâre de 

Guvern. 

- Proiectul acestei hotărâri de Guvern a 

fost promovat după adoptarea de către 

Parlament a proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.264-

XVI din 11 decembrie 2008. Proiectul 

Legii menționate a fost aprobat de Guvern 

prin Hotărârea nr.327 din 2 iunie 2015, și 

înregistrat în Parlament cu nr.241 din 04 

iunie 2015. Aprobat in prima lectura la 09 

iulie 2015, în a doua lectură la 30 iulie 

2015 si cu nr.157 Legea a fost adoptata in 

lectură finală in ședința din 05 noiembrie 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

2/language/ro-

RO/Default.asp

x  
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2015.  Publicat în Monitorul Oficial 

nr.317-323 din 27 noiembrie 2015, 

art.574. 

Respectiv, Regulamentul cu privire la 

stabilirea tarifelor pentru serviciile 

prestate de interpreţi şi traducători 

autorizaţi a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 979 din 17.08.2016. 

 

4) De către Consiliul Uniunii Avocaților 

din Republica Moldova prin Decizia nr. 2 

din 30 martie 2012 au fost aprobate 

Recomandările privind cuantumul 

onorariilor avocaţilor şi compensarea de 

către instanţele de judecată a cheltuielilor 

de asistenţă juridică. 

 

http://uam.md/media/files/files/recomand

ari_onorarii_2012_2481843.pdf 

    De asemenea și Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat 

un document informativ, care se referă la 

practica CtEDO cu privire costurile 

pentru asistența juridică. Documentul 

prezintă principalele standarde ale CtEDO 

în acest domeniu şi sintetizează practica 

acesteia în cauzele îndreptate împotriva 

Republicii Moldova, pe marginea cărora 

au fost adoptate hotărâri până în 

octombrie 2013. Analiza a fost elaborată 

în scopul facilitării activităţii avocaţilor şi 

judecătorilor din Republica Moldova. 

 

 

 

http://lex.justice

.md/viewdoc.ph

p?action=view

&view=doc&id

=366372&lang=

1 

 

 

 

http://uam.md/m

edia/files/files/re

comandari_onor

arii_2012_2481

843.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://uam.md/m

edia/files/files/cr

jm__cercet_asist

_juridic_ctedo_2

013_9674483.pd

f 

 

 

 

 

 

http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366372&lang=1
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/recomandari_onorarii_2012_2481843.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
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http://uam.md/media/files/files/crjm__cer

cet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pd

f 

 

Tarifele pentru serviciile prestate  de 

mediatori, potrivit prevederilor Legii nr. 

137 din 03 iulie 2015 cu privire la 

mediere, se stabilesc prin acordul părților 

la mediere cu mediatorul și se 

consemnează în contractul de mediere. 

 

 

 

5)  Pentru administratorii autorizați 

plățile au fost stabilite prin Legea nr. 161 

din 2014: „Remunerarea activităţii 

administratorului desemnat în procedura 

de insolvabilitate este reglementată prin 

Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 

2012, iar a administratorului desemnat de 

către instanţa de judecată sau de către 

persoana juridică în procedura de 

dizolvare – se efectuează conform 

prevederilor Codului civil al Republicii 

Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002” 

și art. 25 și 70 ale Legii nr. 149 din 2012: 

„Cuantumul de remunerare a 

administratorului provizoriu îl stabileşte 

instanţa de insolvabilitate în mărime fixă, 

pentru fiecare lună de activitate efectiv 

lucrată şi confirmată documentar, care nu 

poate fi mai mică de coeficientul minim 

de multiplicare recomandat pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
http://uam.md/media/files/files/crjm__cercet_asist_juridic_ctedo_2013_9674483.pdf
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stabilirea salariilor de funcţie ale 

conducătorilor încadraţi în unităţile ce nu 

aplică sistemul de salarizare bazat pe 

reţeaua tarifară unică de salarizare, 

înmulţit la cuantumul minim garantat al 

salariului în sectorul real la unităţile cu 

autonomie financiară”, etc. A se vedea 

prevederile art. 70 ale Legii nr. 149/2012.  

 

6) Tarifele pentru serviciile prestate de 

către executorii judecătorești sunt 

stabilite în actele normative, Codul de 

executare și HG nr. 886 din 2010. În acest  

context, la solicitarea UNEJ, în scopul 

îmbunătățirii managementului financiar și 

transparenței în profesia de executor 

judecătoresc, în cadrul Ministerului 

Justiției la 09 noiembrie 2015 a fost 

organizată o ședință de lucru cu 

participarea dnei Zlatislava Mihailova, 

expert în cadrul proiectului sprijin acordat 

sistemelor de executare, probațiune și 

reabilitare în Moldova și finanțat de 

Uniunea Europeană. La ședință au fost 

discutate problemele legate de stabilirea și 

aplicarea tarifelor de către executorii 

judecătorești în cadrul procedurilor de 

executare. Modul de implementare 

acestora, posibilitățile de îmbunătățire a 

cadrului legal în domeniul tarifelor și 

ajustarea la cele mai bune practici și 

recomandări internaționale.  În cadrul 

activității date, experții proiectului au 
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vizitat birourile executorilor judecătorești 

au analizat situația existentă, au studiat 

mecanismul de aplicare la moment al 

tarifelor și identificat problemele în acest 

domeniu. Întrevederile au avut loc la data 

de 2 și 6 noiembrie 2015 la UNEJ, 3 și 5 

noiembrie 2015 la birourile executorilor 

judecătorești. În acest sens, a fost elaborat 

raportul privind baremul taxelor și 

metodologia pentru determinarea taxelor 

de executare. Raportul a fost prezentat 

UNEJ și MJ, care a fost discutat în ședință 

de lucru. 

La 15 decembrie 2016 a fost organizată o 

ședință de lucru cu reprezentanții UNEJ 

și Direcției legislației. 

 

 

 

Raportul privind 

baremul taxelor 

și metodologia 

pentru 

determinarea 

taxelor de 

executare 

 

Act. 3.2.4. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind criteriile de 

accedere în profesie 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

Studiu efectuat 

şi recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - II 2014 

În vederea elaborării studiului privind 

criteriile de accedere în profesie s-a 

constatat necesitatea contractării 

consultanţilor pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiţiei a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanţilor şi experţilor, a elaborat 

caietul de sarcini, fişa informaţională şi 

invitaţia de  participare. În urma 

contractării consultanţilor şi experţilor se 

va elabora studiul care să conţină 

recomandări pentru fiecare profesie 

separat. Au fost selectați 2 consultanţi 

pentru efectuarea studiului privind 

Realizată*   Alocate 1,4 mii lei - Studiul privind 

criteriile de 

accedere in 

profesia de 

avocat 

http://www.justi

ce.gov.md/libvi

ew.php?l=ro&id

c=4&id=1637 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Direc

tia%20notariat

%20si%20avoc

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
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criteriile de accedere în profesia de avocat 

şi mediator. Experții au prezentat studiile 

Ministerului Justiției.  

În luna februarie a acestui an au mai fost 

cntractați încă 2 experți pentru efectuarea 

studiului privind criteril de accedere în 

profesia de notar și cea de expert judiciar. 

 

Au fost realizate 4 studii la acest subiect, 

pentru profesiile de avocat, mediator, 

expert judiciar și notar. La data de 24 

septembrie 2014 a avut loc prezentarea 

publică a Studiului privind criteriile de 

accedere în profesia de avocat în 

Republica Moldova. 

Proiectul Studiului în domeniul medierii 

a fost prezentat Ministerul Justiției de 

către consultantul selectat. La data de 3 

octombrie 2014 a avut loc prezentarea 

publică a Studiului privind criteriile de 

accedere în profesia de mediator. 

Celelalte 2 studii realizate vor fi 

prezentate public în luna februarie 2015. 

 

În vederea elaborării studiului (estimat 

la suma de 4830 lei) a fost încheiat 

contract pentru achiziționarea serviciilor 

de valoare mică nr.46/1 din 23.05.2014 

cu Asociația pentru Studii Sociale 

Aplicate ”ASSTREIA”. 

Studiul privind criteriile de accedere în 

profesia de executor judecătoresc a fost 

elaborat și este planificat pentru 

atura/studiu_fun

ctionarea_profe

siei_de_mediato

r-04-07-

2013.pdf 

 

http://justice.g

ov.md/libview.

php?l=ro&idc=

4&id=2192 

 

http://justice.g

ov.md/libview.

php?l=ro&idc=

4&id=2230.  

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2654 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/refor

ma_sectorul_jus

titiei/pilon3/201

5/Studiu_criterii

le_de_accedere.

pdf 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Directia%20notariat%20si%20avocatura/studiu_functionarea_profesiei_de_mediator-04-07-2013.pdf
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2654
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2654
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2654
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2654
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/Studiu_criteriile_de_accedere.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
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prezentare publică în luna februarie 

2015.        
  

La data de 01 iulie 2015 a avut loc 

dezbaterea publică a Studiului privind 

criteriile de accedere în profesia de 

executor judecătoresc. Studiul a fost 

prezentat la 12 octombrie 2015, însă s-a 

solicitat îmbunătățirea acestuia cu 

prezentarea ulterioară (urma a fi 

concretizate unele date statistice privind 

numărul executorilor judecătorești). În 

varianta finală  a fost prezentat la 12 

decembrie 2015 și înaintat spre publicare 

pe pagina web a Ministerului Justiției. 

Un studiu general privind funcționarea 

profesiei de notar în Republica Moldova, 

cu abordările prin prisma accederii în 

profesie a fost elaborat anterior (sem. I a. 

2015) și prezentarea (dezbaterea) publică  

a acestuia în cadrul Ministerului Justiției. 

Totodată criteriile noi de admitere în 

profesia de notar au fost reflectate 

nemijlocit în proiectul Legii cu privire la 

organizarea activității notarilor, remis 

Parlamentului Republicii Moldova. 

Serviciul interpreți, traducători  și 

administratori autorizați informează că 

studiul este în curs de realizare. 

/studii_srsj/201

5/accedere_in_p

rofesia_de_exec

utor_09.12.2015

.pdf  

Acț. 3.2.4. punct.2 

 Elaborarea proiectelor 

de acte normative în 

vederea stabilirii unor 

Ministerul 

Justiţiei, 

organele de 

autoadminis-

Proiecte de acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

Trimestru I - IV 

2014 

Această acțiune este realizată în baza mai 

multor proiecte de legi, dat fiind faptul că 

fiecare din proiectele elaborate pentru 

reformarea fiecărei profesii conexe în 

Realizată* 

06.09.16  
- - http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/accedere_in_profesia_de_executor_09.12.2015.pdf
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
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criterii clare, 

transparente şi bazate 

pe merit de accedere în 

profesie 

trare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

examinare 

Guvernului 

parte conține și aspecte novatorii 

referitoare la criteriile de accedere în 

profesiile respective.  

1. Accederea în profesia de mediator – 

proiectul Legii cu privire la mediere a 

fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 

646 din 7 august 2014, ulterior fiind 

transmis Parlamentului și înregistrat cu 

nr. 328 din 8 august 2014.  

 

2. Accederea în profesia de notar - 

proiectul Legii cu privire la organizarea 

activității notarilor a fost aprobat de 

Guvern prin Hotărîrea nr. 747 din 10 

septembrie 2014, ulterior fiind transmis 

Parlamentului și înregistrat cu nr. 346 din 

12.09.14. –  

La fel, a fost acordat suport consultativ și 

metodologic Comisiei Numiri și 

Imunități,  pentru dezbaterea proiectului 

Legii cu privire la organizarea activității 

notariale. 

În perioada 4 aprilie 2016 – 13 aprilie 

2016 au fost organizate ședințe 

consultative cu asociațiile notarilor (data 

de 29.03.2016, 30.03.2016, 01.04.2016) 

pentru dezbaterea și elucidarea obiecțiilor 

pe proiectul legii în Comisie Numiri și 

Imunități; 

De asemenea a fost acordat suportul 

informațional și metodologic secretarului 

Comisiei juridice, numiri și imunități a 

Parlamentului RM pentru definitivarea 

slative/tabid/61/

LegislativId/243

5/language/ro-

RO/Default.asp

x  

 
 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/245

3/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/214

0/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
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proiectului legii; 

În cele din urmă, proiectul a fost votat în 

a 2‐a lectură de Parlamentul RM la data 

de 15.04.2016 (nr. 69 din 15.04.2016); 

 

3. Accederea în profesia de executor 

judecătoresc – proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 113 

privind executorii judecătorești a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 55 

din 27 ianuarie 2014, fiind transmis 

Parlamentului și înregistrat cu nr. 37 din 

5 februarie 2014.  

 

4. Accederea în profesia de interpret și 

traducător - proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr.264-

XVI din 11 decembrie 2008 , a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 640 

din 28 iulie 2014, fiind înregistrat în 

Parlament cu nr. 325 din 4 august 2014. 

  

5. Accederea în profesia de administrator 

autorizat – mecanismul de accedere în 

această profesie a fost modificat drept 

urmare a adoptării Legii nr. 161 din 18 

iulie 2014 cu privire la administratorii 

autorizați. 

 

6. Accederea în profesia de avocat - prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 388 din 

16 septembrie 2014 a fost instituit grupul 

de lucru interinstituțional pentru 

2/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

5/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/245

3/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/214

0/language/ro-

RO/Default.asp

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
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http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx


 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   72 

 

reformarea avocaturii. Ședințele grupului 

de lucru au avut loc pe data de 31 

octombrie – 2 noiembrie 2014. În cadrul 

ședințelor grupul de lucru a elaborat 

versiunea inițială a proiectului Legii 

pentru modificarea și completarea Legii 

cu privire la avocatură. Consultările 

publice pe marginea versiunii inițiale a 

proiectului legii au avut loc la 22 

decembrie 2014.  

Serviciul asistență juridică calificată și 

mediere pentru 2016: Ministerul 

Justiției a elaborat un proiect privind 

modificarea Legii nr. 1260 din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, care a fost 

expediat Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/11149 la 21 octombrie 2015, ulterior 

remisă la Parlament și înregistrat cu 

numărul de înregistrare 198 (HG.555 

2016-05-05) la data de 10 mai 2016. 

Proiectul de lege a fost supus discuțiilor 

publice în mai multe rânduri, urmare fiind 

îmbunătățit conform recomandărilor. De 

asemenea  la cererea Guvernului 

Republicii Moldova, Consiliul Europei a 

solicitat opinia experților cu privire la 

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea Legii cu privire la 

Avocatură. 

Experții au elaborat un raport care este 

axat, în special, pe analiza standardelor și 

cerințelor Consiliului Europei relevante 

pentru această evaluare, precum și 

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

2/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/322

2/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

 

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=365557 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
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http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3222/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
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recomandări care vizează îmbunătățirea 

calității Proiectului legii, în conformitate 

cu standardele Consiliului Europei 

referitoare la profesia de avocat. De 

asemenea, în cazurile în care experții au 

considerat necesar, ei și-au expus opinia 

lor chiar și atunci când dispozițiile 

respectă standardele europene sau când 

acestea din urmă sunt inexistente.  

Această evaluare se bazează pe analiza 

Legii cu privire la avocatură (Lege), 

ateliere de lucru, întâlniri cu diferite părți 

interesate în timpul vizitei de constatare și 

a evenimentului de lansare "O mai bună 

auto-guvernare pentru o calitate 

îmbunătățită a profesiei juridice în 

Republica Moldova". Întâlniri de lucru au 

avut loc cu conducerea Uniunii 

Avocaților (în continuare UA), 

reprezentanți ai grupului de lucru privind 

Codul de etică al Avocaților, Ministerului 

Justiției, ABA ROLI, birourilor asociate 

de avocați, avocați, judecători, Comisia 

pentru etică și disciplină a UA, experți 

naționali și reprezentanți ai ONG-lor.  

Act. 3.2.5. punct. 1  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială şi a planului de 

învăţământ pentru 

instruirea continuă a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadministrar

e ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

Curricula şi 

planul de 

învăţământ 

elaborate 

Trimestrul I 

2012 - 

Trimestrul II, 

2013 

La 26 decembrie 2012 a fost organizată 

prima şedinţă de lucru cu reprezentanţii 

profesiilor conexe. La şedinţă s-a 

convenit ca fiecare instituţie să prezinte 

tematicile de instruire, ulterior INJ va 

elabora planurile de învăţămînt, va 

selecta formatorii prin concurs şi se vor 

elabora curriculele. 

Realizată 

Parţial 

15.11.16 

20.12.2016 

- Dificultăţi:   
Lipsa cadrului 

legislativ şi normativ; 

- lipsa mijloacelor  

necesare pentru 

elaborarea 

curriculelor; 

Recomandări: 

Planul de 

formare 

continuă pentru 

anul 2014 și 

planurile 

calendaristice 

sunt plasate pe 

site-ul INJ 
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sistemului justiţiei 

 

justiţiei 

 

 

Pînă în prezent, de către organele de 

autoadministrare a profesiilor conexe nu 

a fost prezentată informaţia solicitată. 

Planul de formare continuă pentru anul 

2013 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 

Planul prevede instruirea în cadrul 

seminarelor mixte a judecătorilor, 

procurorilor și a altor categorii de 

reprezentanți ai profesiilor conexe 

sistemului justiției (avocați și executori 

judecătorești). 

Suplimentar, prin Hotărîrea Consiliului 

INJ nr.6/10 din 05.07.2013 a fost aprobat 

Planul de formare continuă a avocaților 

care acordă asistență juridică garantată de 

stat pentru trimestrul III, anul 2013. 

Acțiunea respectivă a fost realizată în 

parteneriat cu CNAJGS.  

Ceilalți reprezentanți ai profesiilor 

conexe nu au stabilit și prezentat 

necesitățile de instruire în anumite 

domenii. 

Instruirea inițială 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. 

   Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 

modificarea cadrului 

legislativ şi normativ. 

- urgentarea 

reparaţiei capitale a 

sediului INJ. 

- închirierea spaţiilor 

de studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 

 

 

http://www.inj.

md/node/18  
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din 01.11.2013 a fost aprobat Planul de 

formare continuă pentru anul 2014, care 

prevede instruirea în cadrul seminarelor 

mixte a judecătorilor, procurorilor și a 

altor categorii de reprezentanți ai 

profesiilor conexe sistemului justiției 

(consilieri de probațiune, avocați și 

executori judecătorești). Totodată, planul 

prevede în Capitolul IV activități 

distincte pentru  instruirea 

administratorilor autorizați, avocaților 

care acordă asistență juridică garantată de 

stat, membrilor Colegiilor de calificare, 

membrilor și a personalului CSP.  

Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 

21.11.2014 a fost aprobat Planul de 

formare continuă în anul 2015 a 

personalului instanțelor judecătorești, 

consilierilor de probațiune și altor 

persoane care activează în sectorul 

justiţiei, care include un capitol distinct – 

Capitolul III. Alți reprezentanți ai 

sectorului justiției.  

Din contul mijloacelor financiare pentru 

implementarea acțiunii nr.5.2.2.p.(2) din 

SRSJ, a fost elaborat un program de 

formare a formatorilor din rîndul 

administratorilor autorizaţi şi a 

judecătorilor specializați în domeniul 

insolvabilității cu genericul „Metodologia 

de formare activ-participativă”. Ca 

rezultatul seminarului de formare 

formatori, desfășurat la 28-30 octombrie 
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2015, a fost elaborată agenda de formare 

continuă a administratorilor autorizaţi şi 

judecătorilor, în baza căreia au fost 

realizate două seminare în anul 2015 și 

urmează a fi realizate alte seminare în 

anul 2016. La fel, a fost elaborat și editat 

Manualul administratorului autorizat. 

La fel, în contextul implementării acțiunii 

6.3.1.p.(7) „Instruirea avocaţilor 

specializaţi în asistenţa juridică garantată 

de stat în cauzele care implică copii”, INJ 

a elaborat agenda de instruire, în baza 

căreia au fost organizate 6 seminare 

zonale pentru avocați. 

Menționăm că realizarea activităților de 

formare continuă pentru toate categoriile 

de reprezentanţi ai profesiilor conexe 

sistemului justiţiei (avocați, notari, 

mediatori, executori judecătorești, 

administratori autorizați, experți judiciari, 

interpreți și traducători) 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. 

Institutul Național al Justiției. 

Anul 2016: 

Instruirea iniţială 
Legea nr.152-XVI din 08.06.2006 

privind Institutul Naţional al Justiţie, în 

redacţia de pînă la 12.11.2016, nu 

reglementa modul de organizare şi 

desfăşurare a cursurilor de formare 
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iniţială a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei, astfel 

instruirea iniţială la INJ nu a putut fi 

realizată în anii precedenţi din cauza 

absenţei cadrului legal, iar în lipsa 

cursurilor de instruire iniţială, era 

imposibilă şi iraţională elaborarea 

curriculumului de formare.  

La 29 februarie 2016, prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 211, a fost aprobat 

Nomenclatorul tarifelor  şi serviciilor 

prestate contra plată de către Institutul 

Naţional al Justiţiei, precum şi 

Regulamentul privind modul de formare 

şi utilizare a veniturilor colectate de către 

acesta. 

La 30 iunie 2016 a avut loc o şedinţă cu 

reprezentanţii profesiilor conexe cu 

privire la identificarea necesităţilor de 

formare iniţială şi continuă. În cadrul 

şedinţei s-a convenit ca ulterior, 

participanţii la şedinţă să transmită 

Institutului necesităţile de formare iniţială 

în vederea elaborării curriculumurilor.   

De asemenea, la 12.11.2016 a intrat în 

vigoare Legea nr. 85 din 28.04.2016 de 

modificare a Legii nr. 152 privind INJ, 

care în art. 33 alin. (2) stipulează că 

cursurile de formare iniţială sau continuă 

a altor persoane care activează în sectorul 

justiţiei se organizează pe baze 

contractuale, la solicitare sau din 

iniţiativa Institutului. 

păstrează la INJ.  

 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

https://www.in

j.md/ro/planur

i-de-formare-1 

 

https://www.in

j.md/ro/realiza

ri 

 

https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/realizari
https://www.inj.md/ro/realizari
https://www.inj.md/ro/realizari
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După ajustarea cadrului legal relevant, 

în adresa INJ de la asociaţiile 

profesionale interesate nu au parvenit 

solicitări privind elaborarea 

curriculumurilor şi organizarea de 

cursuri de instruire iniţială a 

reprezentanţilor profesiilor conexe. 

Totodată, la 08.12.2016, în vederea 

raportării gradului de realizare a 

acţiunilor din SRSJ, INJ a adresat către 

Ministerul Justiţiei Serviciul interpreţi, 

traducători şi administratori autorizaţi; 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat; Uniunea 

Avocaţilor; Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare; Uniunea Executorilor 

Judecătoreşti; Uniunea Notarilor; Liga 

Naţională a Notarilor; Uniunea 

Administratorilor Autorizaţi; Consiliul de 

Mediere un demers prin care a solicitat 

prezentarea informaţiei cu privire la 

organizarea activităţilor de instruire 

iniţială şi continuă şi elaborarea 

curriculumurilor fără implicarea INJ. 

La 13.12.16 Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare a informat că fără 

implicarea INJ-ului, sistematic desfăşoară 

atît cursuri de formare iniţială cît şi 

continuă pentru experţi judiciari din 

cadrul Centrului şi din cadrul altor 

instituţii publice de expertiză, în baza 

curriculumurilor generale şi individuale. 

Uniunea Administratorilor Autorizaţi 
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a comunicat că în ceea ce privește 

admiterea la stagiul în profesia de 

administrator autorizat, la moment cadrul 

legal pentru admiterea în profesie este în 

proces de elaborare, iar proiectul 

programei (curriculei) pentru formarea 

iniţială urmează a fi aprobat de către 

Ministerul Justiţiei și Ministerul 

Economiei. 

Conform răspunsului parvenit de la 

Consiliul de Mediere, nu există 

curriculum pentru formarea continuă. 

Din răspunsul parvenit de la Uniunea 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti, 

au fost configurate suporturi de curs 

pentru 6 module de instruire profesională 

iniţială/continuă a executorilor 

judecătoreşti, informaţie care va fi 

ulterior compilată în curricula de instruire 

iniţială/continuă. 

Referitor la alte profesii conexe 

sistemului justiţiei, de către instituţiile 

coresponsabile informaţia nu a fost 

prezentată. 

Instruirea continuă 

Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 

nr.9/4 

din 25.09.2015 a fost aprobat Planul de 

formare continuă în anul 2016 a 

personalului instanţelor judecătoreşti, 

consilierilor de probaţiune şi altor 

persoane care activează în sectorul 

justiţiei, care include un capitol distinct – 



 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   80 

 

Capitolul III. Alţi reprezentanţi ai 

sectorului justiţiei. 

 De asemenea, informaţia cu privire la 

organizarea de cursuri de instruire 

continuă a avocaţilor, executorilor 

judecătoreşti, mediatorilor, 

administratorilor autorizaţi şi notarilor a 

fost compilată într-un Plan calendaristic 

de formare continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe pentru anii 2011-2016. 

 Centrul Naţional de Expertiză 

Judiciară, fără implicarea Institutului, a 

organizat cursuri de formare iniţială şi 

continuă în baza curriculumurilor 

generale cît şi în baza celor individuale, 

în dependenţă de nivelul de pregătire al 

fiecărei persoane în parte, precum şi 

specificul specialităţii. 

   La 24.10.2016 Consiliul de Mediere a  

aprobat Curriculumul pentru formarea 

continuă a mediatorilor în cauzele penale 

cu implicarea copiilor în conflict cu 

legea, elaborat de către Institutul de 

Reforme Penale, cu suportul financiar al 

UNICEF Moldova. Curriculumul în 

cauză a fost întocmit în conformitate cu 

rigorile metodologice ale INJ şi avizat de 

Şeful Direcţiei instruire şi cercetare din 

cadrul INJ. 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti a configurat suporturi de 

curs pentru 6 module de instruire 

profesională iniţială/continuă a 
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executorilor judecătoreşti, informaţie care 

va fi ulterior compilată în curricula de 

instruire iniţială/continuă. 

Act. 3.2.5 punct 2 

Desfăşurarea  

cursurilor de instruire 

iniţială şi continuă a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadminis-

trare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

1. Numărul de 

cursuri  

organizate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul III 

2013 – IV 2016 

În anul 2013, de instruire în cadrul INJ 

au beneficiat 558 avocați, 13 mediatori, 

124 executori judecătorești. 

În perioada 15 iulie – 9 august 2014, INJ 

în parteneriat cu CNAJGS, a organizat 10 

seminare cu genericul „Sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat”, 10 

seminare cu genericul „Probele şi 

probatoriu în proces penal. Proceduri 

speciale” și 9 seminare cu genericul 

„Interacţiunea cu beneficiarul asistenţei 

juridice garantate de stat”, la care au 

participat 10 grupe de avocați care acordă 

asistență juridică garantată de stat. În 

cadrul acestor seminare au fost instruiți 

479 beneficiari. 

    

A fost organizat cursul „Implementarea 

sistemului nou de contabilitate 1C, 

versiunea 8” cu durata de 32 ore 

academice. 

Au fost instruiţi 7 experţi. 

Au fost remise scrisori cu solicitarea de 

instruire a experţilor CNEJ în cadrul 

instituţiilor similare din România şi 

Federaţia Rusă. 

 

    I. Formare inițială 

Legea nr.152 din 08.06.2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţie nu prevede 

Realizată 

parțial 

20.12.2016 

INJ, 

CEDR, BERD, 

AGEPI, 

NORLAM, 

CEC,  

CICDE,  

CoE, 

CAPC, SOROS 

Dificultăți –  

lipsa cadrului 

legislativ și normativ 

ce ar reglementa 

condițiile de instruire 

și normativele de 

cheltuieli pentru 

instruirea inițială și 

continuă. 

Concluzii și 

recomandări: 

1. Modificarea 

cadrului legislativ și 

normativ. 

2. Urgentarea 

construcției unui bloc 

de studii cu hotel și 

cafenea. 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 

4. Implicarea activă a 

organizațiilor 

specializate ale 

reprezentanților 

profesiilor conexe la 

organizarea și 

Contractul nr.21 

din 16.05.2014 

 

 

 

Listele de 

participare se 

păstrează laINJ. 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele  sunt 

plasate pe  

http://inj.md/no

de/18  

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 
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modul de organizare şi desfăşurare a 

cursurilor de formare iniţială a 

reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei. 

II. Formare continuă 
  1.  În semestrul I al anului 2014,  au 

fost desfăşurate 15 seminare, în cadrul 

cărora au  beneficiat de instruire 187  

persoane (139 avocaţi, 39 executori, 9 

mediatori), inclusiv: 

   a) INJ a desfăşurat 9 seminare, în 

cadrul cărora au beneficiat  de instruire 

139 avocaţi, respectiv: 

-  la 26 februarie, 8 martie,  INJ  a 

organizat 2 seminare cu genericul 

„Standardele şi procedurile justiţiei 

pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele 

specifice lucrului cu minorii”, fiind 

instruiţi 7 avocaţi. 

  - la 11 aprilie şi 28 februarie 2014,  au 

fost organizate de către INJ în parteneriat 

cu CNAJGS  2 seminare cu genericul 

,,Asistenţa juridică garantată de stat 

acordată în cauzele cu implicarea 

copiilor”, fiind instruiţi 57 avocaţi. 

  -  14-15 mai, 18-19 iunie,  INJ în 

parteneriat cu NORLAM a organizat 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 

desfășurarea 

cursurilor de formare 

inițială și continuă. 
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comisia rogatorie”, fiind instruiţi 13 

avocaţi.  

  - la 25 martie, 1 aprilie, 8 aprilie, INJ în 

parteneriat cu CNAJGS a desfăşurat 3 

seminare zonale (Bălţi, Cahul) cu 

genericul „Standarde profesionale în 

activitatea avocaţilor care acordă 

asistenţă juridică garantată de stat la 

etapa iniţială a urmăririi penale”, la care 

au fost instruiţi 62 de avocaţi. 

   b) INJ a desfăşurat 5 seminare, în 

cadrul cărora au beneficiat  de instruire 

39 executori judecătoreşti, respectiv: 

  - la 10 martie şi 19 mai, au fost 

desfăşurate 2 seminare cu genericul 

,,Particularităţile aplicării noului 

mecanism  de reparare de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecare sau executarea în 

termen rezonabil a hotărîrilor 

judecătoreşti”,  la care au fost instruiţi  12 

executori judecătoreşti. 

  - la 2 aprilie şi 28 mai,  INJ  a organizat 

2 seminare cu genericul „Recunoaşterea 

şi executarea hotărîrilor instanţelor 

judecătoreşti străine şi a hotărîrilor 

arbitrale străine”, fiind instruiţi 12 

executori judecătoreşti. 

  - 13 martie, INJ a desfăşurat 1 seminar 

cu genericul „Contestarea actelor 

executorului judecătoresc. Procedura de 

judecare a recursului împotriva hotărîrii 

primei instanţe ”, fiind instruiţi 15 
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executori judecătoreşti. 

  c) INJ a organizat la 30 aprilie 1 

seminar cu genericul „Medierea-mijloc 

alternativ de soluționare a litigiilor în 

cauzele penale şi civile”, în cadrul căruia 

au fost instruiţi 9 mediatori.  

  2.  În  total, au fost desfăşurate 15 

seminare, în cadrul cărora au  beneficiat 

de instruire 187 persoane. 

   Totuşi, INJ se află în dificultate de a 

realiza această acţiune, deoarece nu 

există cadrul legislativ şi normativ care ar 

reglementa modalitatea de organizare şi 

finanţare a activităţilor de formare 

continuă a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei.(info: INJ) 

   Pe parcursul anului 2015 INJ a 

organizat 47 seminare, fiind instruite 435 

persoane (323 avocaţi, 45 executori, 16 

mediatori, 51 administratori autorizaţi). 

Unele activități au fost organizate în 

parteneriat cu CEDR, BERD, AGEPI, 

NORLAM, CEC, CICDE, CoE, CAPC, 

SOROS. 

  Totuşi, INJ se află în dificultate de a 

realiza această acţiune, deoarece nu 

există cadrul legislativ şi normativ care ar 

reglementa modalitatea de organizare şi 

finanţare a activităţilor de formare 

continuă a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei. 

Ministerul Justiției, 2016:S-a coordonat 

cu Institutul Național de Justiție 
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posibilitatea și modalitatea instruirii 

continue a notarilor; s-a efectuat și s-a 

înaintat notarilor o scrisoare (la data de 

19.05.2016) de coordonare a tematicii 

cursurilor de instruire continuă. 

Institutul Național al Justiției,  

I. Formare iniţială 

2016 

Legea nr.152-XVI din 08.06.2006 

privind Institutul Naţional al Justiţie, în 

redacţia de pînă la 12.11.2016, nu 

reglementa modul de organizare şi 

desfăşurare a cursurilor de formare 

iniţială a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei, astfel 

instruirea iniţială a lor la INJ nu a putut fi 

realizată în anii precedenţi din lipsa 

cadrului legal.  

La 29 februarie 2016, prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 211, a fost aprobat 

Nomenclatorul tarifelor  şi serviciilor 

prestate contra plată de către Institutul 

Naţional al Justiţiei, precum şi 

Regulamentul privind modul de formare 

şi utilizare a veniturilor colectate de către 

acesta. 

La 30 iunie 2016 a avut loc o şedinţă cu 

reprezentanţii profesiilor conexe cu 

privire la identificarea necesităţilor de 

formare iniţială şi continuă. În cadrul 

şedinţei s-a convenit ca ulterior, 

participanţii la şedinţă să transmită 

Institutului necesităţile de formare iniţială 
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în vederea elaborării curriculumurilor.   

De asemenea, la 12.11.2016 a intrat în 

vigoare Legea nr. 85 din 28.04.2016 de 

modificare a Legii nr. 152 privind INJ, 

care în art. 33 alin. (2) stipulează că 

cursurile de formare iniţială sau continuă 

a altor persoane care activează în sectorul 

justiţiei se organizează pe baze 

contractuale, la solicitare sau din 

iniţiativa Institutului. 

După ajustarea cadrului legal relevant, 

în adresa INJ de la asociaţiile 

profesionale interesate nu au parvenit 

solicitări privind organizarea de 

cursuri de instruire iniţială a 

reprezentanţilor profesiilor conexe. 

Totodată, la 08.12.2016, în vederea 

raportării gradului de realizare a 

acţiunilor din SRSJ, INJ a adresat către 

Ministerul Justiţiei Serviciul interpreţi, 

traducători şi administratori autorizaţi; 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat; Uniunea 

Avocaţilor; Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare; Uniunea Executorilor 

Judecătoreşti; Uniunea Notarilor; Liga 

Naţională a Notarilor; Uniunea 

Administratorilor Autorizaţi; Consiliul de 

Mediere un demers prin care a solicitat 

prezentarea informaţiei cu privire la 

organizarea activităţilor de instruire 

iniţială şi continuă şi elaborarea 

curriculumurilor fără implicarea INJ. 
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La 13.12.16 Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare a informat că fără 

implicarea INJ-ului, sistematic desfăşoară 

atît cursuri de formare iniţială cît şi 

continuă pentru experţi judiciari din 

cadrul Centrului, cît şi din cadrul altor 

instituţii publice de expertiză. Astfel, pe 

parcursul anului 2016 au beneficiat de 

instruire iniţială 6 persoane experţi ai 

CNEJ. 

Uniunea Administratorilor Autorizaţi 
a comunicat că în ceea ce privește 

admiterea la stagiul în profesia de 

administrator autorizat, la moment cadrul 

legal pentru admiterea în profesie este în 

proces de elaborare, iar proiectul 

programei pentru formarea iniţială 

urmează a fi aprobat de către Ministerul 

Justiţiei și Ministerul Economiei. Prin 

urmare, UAA nu a organizat cursuri de 

instruire iniţială, mai mult, potrivit art. 

145 din Legea insolvabilităţii, instruirea 

teoretică iniţială se efectuează la INJ sau 

în instituţiile superioare de învăţămînt 

care oferă instruire în domeniul dreptului 

sau al știinţelor economice în baza 

programei aprobate de Ministerul Justiţiei 

și Ministerul Economiei. 

Conform răspunsului parvenit de la 

Consiliul de Mediere, pe parcursul 

anului 2016 au beneficiat de instruire 

iniţiala 114 mediatori. 

Din răspunsul parvenit de la UNEJ, 
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rezultă cu cursuri de instruire iniţială a 

executorilor judecătoreşti nu au fost 

organizate. 

Referitor la alte profesii conexe 

sistemului justiţiei, de către instituţiile 

coresponsabile informaţia nu a fost 

prezentată. 

II. Formare continuă 

 INJ a organizat 38 seminare  fiind 

instruite 520 persoane (186 executori 

judecătoreşti, 88 administratori de 

insolvabilitate, 223 avocaţi, 23 

mediatori) 
Unele activităţi au fost organizate în 

parteneriat cu CDF, OSCE, Ambasada 

SUA, NORLAM, IRP,UNEJ, IRZ, etc. 

În vara-toamna 2016 INJ și Ministerul 

Justiției au convenit asupra organizării 

seminarelor de instruire continuă pentru 

notari pe baze contractuale, în 

eventualitatea în care asociațiile 

profesionale ale notarilor vor manifesta 

interes în vederea încheierii contractelor 

în acest sens. 

De asemenea, în septembrie-octombrie 

CNEJ a venit cu solicitarea de a organiza 

pe baze contractuale instruire continuă 

pentru experți judiciari (cîte 40 de 

instruire pentru 25 de persoane), au fost 

convenite detaliile și perfectat un 

antecontract. Întrucît HG nr. 211 prin 

care a fost aprobat Nomenclatorul 

tarifelor  şi serviciilor prestate contra 
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plată de către INJ a fost adoptat la 

29.01.16, nu a fost posibilă planificarea 

de venituri (mijloace speciale) în bugetul 

INJ pentru anul 2016, iar în urma 

parvenirii solicitărilor privind organizarea 

de sesiuni de formare contra plată, 

Ministerul Finanțelor nu a răspuns la 

demersurile INJ privind rectificarea 

bugetului curent și planificarea anumitor 

sume la rubrica mijloace speciale. În lipsa 

rectificării bugetului, INJ a fost în 

imposibilitate să organizeze sesiunile de 

formare propuse de CNEJ și MJ 

(Serviciul notariat) spre organizare în 

toamna anului 2016. 

 

 

În urma demersului expediat de către INJ 

la 08.12.2016 către asociaţiile profesiilor 

conexe și MJ, Serviciul interpreţi, 

traducători și administratori autorizaţi, 

Institutului i-au fost comunicate 

următoarele informaţii. 

 Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare, fără implicarea INJ-ului, 

sistematic desfăşoară cursuri de formare 

continuă, iar pe parcursul anului 2016 au 

beneficiat de instruire continuă toţi 

beneficiarii Centrului. 

  Uniunea Administratorilor Autorizaţi 

şi Centrul Naţional de Instruire în 

Insolvenţă MOLDINSOLV în a. 2016 au 

organizat peste 80 de ore academice  de 
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curs de instruire profesională continuă a 

administratorilor autorizaţi. 

  Consiliul de Mediere 

Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de 

instruire continuă 41 mediatori. 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti la 02.12.2016 a organizat 

fără implicarea INJ un curs de instruire 

pentru executorii judecătoreşti din 

Camera teritorială Nord. 

De asemenea, în aprilie 2016 INJ a 

încheiat un acord de colaborare cu 

Uniunea Avocaţilor din RM în vederea 

organizării de instruiri ai avocaţilor. La 

18.11.2016 Uniunea Avocaţilor în 

cooperare cu INJ şi Consiliul Europei a 

organizat conferința internațională 

„Admiterea în profesie și formarea 

continuă a avocaților: cele mai bune 

practici ale barourilor și uniunilor 

europene de avocați”, la lucrările căreia 

au participat avocaţi din Republica 

Moldova și străinătate. 

În ceea ce privește alte profesii conexe 

sistemului justiţiei, instituţiile 

coresponsabile nu au furnizat careva 

informaţii privind instruire continuă a 

beneficiarilor. 
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Act. 3.2.6. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind standartele etice 

prevăzute de codurile 

deontologice ale 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

Studiu efectuat 

şi recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

În vederea elaborării studiului privind 

standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei s-a 

constatat necesitatea contractării 

consultanţilor pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiţiei a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanţilor şi experţilor, a elaborat 

caietul de sarcini, fişa informaţională şi 

invitaţia de  participare.  

 

În urma contractării consultanţilor s-au 

desemnat experţi pentru elaborarea 

studiului care va conţine recomandări 

pentru fiecare profesie separat.  

 

A fost selectat un consultant pentru 

efectuarea studiului pentru profesia de 

mediator și un expert pentru  - profesia de 

avocat care în luna mai 2014 a reziliat 

contractul încheiat cu Ministerul Justiției. 

Studiul Standardele etice prevăzute de 

codurile de etică şi deontologice ale 

mediatorilor a fost definitivat și prezentat 

public la 27 iunie 2014.  

La data de 19 noiembrie 2014 Ministerul 

Justiției a desfășurat discuții publice cu 

privire la aplicarea normelor de etică 

profesională în activitatea judecătorilor, 

procurorilor, avocaților, mediatorilor, 

executorilor judecătorești și notarilor. La 

Realizată*   

Alocate  4,8 mii lei 

- Caietul de 

sarcini, fişa 

informaţională 

şi invitaţia de  

participare, care 

au fost 

publicare pe 

site-ul 

Ministerului : 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Achi

zitii%20publice/

COP_nr.13-

00445_din_19.0

7.13_-

standardele_etic

e_prevzute_de_

codurile_deonto

logice.pdf 

 

Studiul poate fi 

accesat la 

următorul link: 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

/Studiu_Standar

dele_etice_prev

azute_de_coduri

le_de_etica_si_

deontologice_al

e_mediatorului_

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
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discuții au participat reprezentanți din 

cadrul tuturor profesiilor juridice, experți 

naționali și internaționali, reprezentanți ai 

societății civile. În cadrul discuțiilor au 

fost prezentate și analizate standardele 

europene în domeniul eticii profesionale 

și modul în care acestea sunt aplicate în 

statele din parteneriatului estic. Alte 

subiecte abordate în cadrul discuțiilor țin 

de promovarea eticii profesionale și 

sensibilizareaopiniei publice în acest 

sens, organele responsabile de aplicarea 

normelor de etică, practicile internaților.  

A fost realizat studiul în cauză şi pentru 

profesia de adminsitrator autorizat, care a 

fost publicat pe pagina web a 

Ministerului Justiției şi va fi prezentat 

public la data de 28 ianuarie 2015. 

 

 În vederea elaborării studiului privind 

standartele etice prevăzute de codurile  

deontologice ale reprezentanților 

profesiei de executor                    

judecătoresc (estimat la suma 8800 lei) a 

fost încheiat contract pentru 

achiziționarea serviciilor de valoare 

mică nr.46/1 din 23.05.2014 cu 

Asociația pentru Studii Sociale Aplicate 

”ASSTREIA”. 

Studiul privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanților profesiei de executor                    

judecătoresc  a fost elaborat. Susținerea 

1.pdf 

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2348 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_mediatorului_1.pdf
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2348
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2348
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2348
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2348
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publică va fi organizată în luna februarie 

2015. 

 

Cu referire la profesiile de expert judiciar 

şi interpret/traducător autorizat, deşi au 

fost realizate proceduri de  achiziţii 

publice nu au fost înaintate oferte. 
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Act. 3.2.6. punct. 2 

Elaborarea proiectelor 

de coduri deontologice 

noi sau a proiectelor de 

modificare a codurilor 

existente 

 

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul I 

2014 - IV 2014 

Prin Ordinul Ministrului Justiției 

nr.269/1 din 09 iunie 2014 a fost creat 

grup de lucru.  

La 27 iunie 2014, a avut loc prima 

ședință, la care au fost stabilite şi 

distribuite primele sarcini în cadrul 

grupului de lucru. A fost solicitată de la 

membrii grupului informaţia cu privire la 

rezultatele fiecărei instituții pe care o 

reprezintă în vederea elaborării 

îndrumarelor detaliate de aplicare a 

codurilor de etică profesională. Totodată, 

a fost contractat un expert,  care a evaluat 

situația în domeniul eticii profesionale a 

tuturor actorilor din domeniul justiției, 

care urmează să înainteze recomandări la 

acest subiect.  

Cu sprijinul financiar al Fundației 

Konrad Adenauer, programul statul de 

drept în Europa de Sud-Est, a fost 

elaborat pliantul „O justiție echitabilă în 

serviciul cetățeanului. Regândim etica în 

justiție :integritate/încredere/profesionalis

m”. Pliantul este destinat judecătorilor, 

avocaților, mediatorilor, executorilor 

judecătorești, notarilor din Republica 

Moldova și tuturor persoanelor aflate în 

contact cu sistemul justiției. Astfel, cei 

prezenți la discuțiile publice cu privire la 

principiile de etică profesională în 

profesiile juridice care au avut loc la 19 

noiembrie 2014 au făcut cunoștință cu 

pliantul respectiv. S-a discutat despre 

Realizată* 

06.09.16  

0.00 - Raport privind 

evaluarea 

codurilor de 

etică 

pentru profesiile 

juridice și 

conexe 

 

Pliantul „O 

justiție 

echitabilă în 

serviciul 

cetățeanului. 

Regândim etica 

în justiție: 

integritate/încre

dere/profesional

ism” 

 

OMJ nr. 269/1 

din 09 iunie 

2014; 

 

Pliantul „Ghidul 

cetățeanului 

pentru o justiție 

etică”; 

 

Pliantul 

„Ragândim 

etica în justiție: 

integritate, 

încredere, 
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noile directive de dezvoltare a normelor 

de etică profesională pentru profesiile 

juridice, și despre promovarea și 

aplicarea normelor de etică profesională 

în rândul profesiilor juridice și conexe : 

norme de etică, organele responsabile, 

date statistice. La 13 februarie 2015 s-a 

desfășurat o ședință publică privind 

concluziile asupra studiilor efectuate 

pentru  codurile deontologice noi sau a 

proiectelor de modificare a codurilor 

existente. 

  Codul de etică al expertului judiciar a 

fost elaborat, însă, îl vom aproba după 

adoptarea Legii cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar, 

care actualmente se află în Parlament, 

unde au fost expediate mai multe 

propuneri de modificare a acesteia pe 

motiv că de către Guvern nu au fost 

introduse.  

La data de 18 septembrie 2015 

Congresul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești a adoptat un 

nou Cod de etică al executorului 

judecătoresc, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliul UNEJ din 07 decembrie 2015.  

Secția notariat pentru 2016:La etapa de 

definitivare a conceptului proiectului 

Codului deontologic (revizuit); se 

preconizează coordonarea conceptului de 

proiect cu Direcția generală legislație în 

luna august 2016. 

profesionalism”. 

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=538&l=ro 

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=531&l=ro  

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=742&l=ro  

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=885&l=ro 

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=915&l=ro 

 

http://lex.justice

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
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Secția executor judecătorești pentru 

2016: La data de 04 martie 2016 au fost 

propuse spre consultări publice 

revizuirile la Codul Deontologic al 

Avocatului elaborate de Grupul de lucru 

pe parcursul perioadei anilor 2015-2016. 

Anexat la acest anunț sunt (1) Codul 

Deontologic al Avocatului cu 

evidențierea modificărilor propuse și (2) 

Nota explicativă la modificările Codului 

Deontologic al Avocatului. Fundația 

germană pentru Cooperare Juridică 

Internațională (IRZ) a organizat la data 

de 18 martie 2016. Discuții de 

specialitate cu avocații pe marginea 

modificărilor Codului de etică. 

La 18.03.2016  Fundaţia Germană pentru 

Cooperare Juridică Internațională (IRZ), 

împreună cu ABA ROLI și în strânsă 

cooperare cu Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova, au organizat o Masă 

Rotundă cu discuții de specialitate pe 

marginea modificărilor Codului 

Deontologic al avocaților din Republica 

Moldova. 

Pe lângă necesitatea dezbaterilor publice 

pe marginea proiectului Codului 

Deontologic, discuțiile din 18.03.2016 au 

fost prilejuite și de posibilitatea 

prezentării și discutării comentariilor la 

propunerile de modificare a acestui 

document făcute grupului de lucru de un 

expert, avocat și fost președinte al 

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=365557 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=531&l=ro  

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=742&l=ro 

 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=915&l=ro 

 

http://uam.md/i

ndex.php?pag=

news&id=875&

rid=538&l=ro 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
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Baroului Hanseatic al Avocaților din 

landul Federal Bremen, RFG, propuneri 

pe care le puteți găsi mai jos (Aviz Codul 

Deontologic). 

În cadrul discuțiilor pe marginea 

reglementărilor profesionale – acestea 

bucurându-se de un interes sporit printre 

avocații care au avut o prezenţă mare la 

Masa Rotunda. Pe lângă expunerea 

opiniilor, a sugestiilor dar și în luările de 

atitudine ale avocaților, s-a reiterat 

importanța drepturilor și libertăților 

fundamentale din care fac parte libertatea 

de exercitare a profesiei și libertatea de 

opinie, de relevanță primordială pentru 

exercitarea adecvată a profesiei de avocat 

drepturi care pot fi restricționate doar în 

interes general obligatoriu, dar și atunci, 

astfel de restricții nu pot fi discriminatorii 

și disproporționale pentru a nu aduce 

atingere neîntemeiată valorilor 

fundamentale pe care se bazează 

activitatea de avocat, cum ar fi: 

independența, confidențialitatea și 

interzicerea conflictului de interese. 

Toate acestea pot fi consolidate printr-un 

set de reglementări deontologice clare 

care ar contribui la sporirea încrederii în 

sistem si în actul de justiție. Or, avocatul 

este organul justiției care veghează 

asupra respectării și realizării drepturilor 

și libertăților fundamentale într-o 

societate care se vrea a fi democratică și 
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bazată pe principiile statului de drept. În 

calitate de reprezentanți ai unei profesii 

independente, libere, avocații sunt cei 

care trebuie să intervină și să se angajeze 

pentru menținerea și dezvoltarea statului 

de drept, iar existența unui Cod 

Deontologic al avocaților urmează să 

vină în sprijinul acestor deziderate în 

activitatea de avocat. 

La data de 06 mai 2016 Uniunea 

Avocaților a anunțat a doua rundă de 

consultări publice asupra revizuirilor la 

Codul Deontologic al Avocatului 

elaborate de Grupul de lucru pe parcursul 

perioadei anilor 2015-2016. Anexat la 

acest anunț sunt (1) Codul Deontologic al 

Avocatului cu evidențierea modificărilor 

propuse și (2) Nota explicativă la 

modificările Codului Deontologic al 

Avocatului. 

Revizuirea Codului Deontologic al 

Avocatului și formarea Grupul de lucru a 

fost efectuată în contextul Planului de 

Acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de Reformare a Sectorului Justiției 

(pct.3.2.6.) 

Comentariile urmau a fi transmise până 

pe data de 25 mai 2016, pe următoarele 

adrese: 

uniunea.avocatilor.rm@gmail.com 

Proiectul Codului Deontologic al 

Avocatului a fost aprobat la Congresul 

avocaților din 10 iunie 2016 se anexează.  
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Codul deontologic al 

traducătorului/interpretului membru al 

UTA (Uniunii Traducătorilor Autorizați) 

a fost elaborat de către fondatorii UTA și 

adoptat în cadrul ședinței din 26 mai 

2010, la Chișinău 

Avocații: Codul deontologic al avocaților 

din Republica Moldova, adoptat de 

Congresul Avocaților din 20 decembrie 

2002, cu modificările și completările cu 

adoptate la 23 martie 2007 de Congresul 

Avocaților, a fost modificat, completat cu 

modificările și completările care urmează 

a fi aprobate la Congresul Avocaților din 

01 iulie 2016.  

Act. 3.2.7. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

referitor la sistemul de 

asigurare de 

răspundere civlă 

profesională 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 

Ministerul Justiţiei  a selectat experți în 

vederea elaborării studiului referitor la 

mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului 

justiţiei, și anume: efectuarea studiului 

pentru profesia expert judiciar, 

administrator autorizat,  avocat,  și  notar  

 

La data de 18.10 2014 a fost făcut public 

studiul privind sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională pentru 

profesia de expert judiciar, studiul vine 

cu următoarele recomandări: 

1.Stabilirea cadrului normativ al 

asigurării de răspundere civilă 

profesională a experților judiciari sub 

Realizată 

parțial 

15.11.2016 

20.12.2016 

 

 Alocate 1,3 mii lei 

- Caietul de 

sarcini, fişa 

informaţională 

şi invitaţia de  

participare, care 

au fost 

publicare pe 

pagina web a  

Ministerului : 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Achi

zitii%20publice/

COP_nr.13-

00444_din_19.0

7.13-

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
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formă opțională; 

2. Reglementarea expresă a cazurilor ce 

sunt acoperite de contractul de asigurare 

de răspundere civilă profesională pentru 

exercitarea profesiei de expert judiciar, 

propunîndu-se asigurarea următoarelor 

cazuri: depășirea competențelor; 

întemeierea concluziilor pe materialele 

dosarului și nu pe rezultatul cercetărilor 

efectuate;colectarea de sine stătătoare a 

materialelor și obiectelor expertizei; 

contactarea părților din proces și primirea 

în lucru a materialelor de la persoane 

neîmputernicite;nerespectarea cerințelor 

procesuale față de raportul de expertiză; 

necorespunderea răspunsurilor cu 

întrebările puse în cadrul cercetării; 

neabținerea de la formularea concluziei în 

cazurile cînd există temeiuri procesuale; 

 

Pentru profesiile de: 

– administrator autorizat – a fost 

contractat un alt expert, care a finalizat 

studiul şi a prezentat public studiul; 

 

- Notar, a fost contractat un alt expert, 

care a prezentat studiul definitivat, 

prezentarea publică a fost programată 

pentru luna februarie 2015; 

În vederea elaborării studiului (estimat 

la suma 4230 lei) a fost încheiat contract 

pentru achiziționarea serviciilor de 

valoare mică nr.46/1 din 23.05.2014 cu 

_mecanismele_

de_rspundere_d

isciplinar.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

pilon3/Studiu_a

sigurare_de_ras

p_civila_a_expe

rtilor_judiciari_

ultimul_revaz_

Vlad_ultimul.pd

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

pilon3/2015/ST

UDIU_privind_

standardele_etic

e_a_administrat

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/Studiu_asigurare_de_rasp_civila_a_expertilor_judiciari_ultimul_revaz_Vlad_ultimul.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
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Asociația pentru Studii Sociale Aplicate 

”ASSTREIA”. 

 

 

Pentru profesiile de mediator, 

interpret/traducător autorizat nu au fost 

selectată nici un consultant. 

 

Studiul privind sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională a 

executorului judecătoresc a fost 

elaborat. 

Proiectul studiului pentru profesia de 

executor judecătoresc a fost elaborat și 

supus dezbaterilor publice. Studiul a fost 

în stadiul analizei recomandărilor, după 

care a fost publicat pe site-ul Ministerului 

Justiției și au fost înaintate propuneri de 

modificări de ajustare a cadrului normativ 

în vigoare.  

Susținerea publică a fost organizată în 

luna februarie 2015; 

La data de 25 iunie 2015 au fost 

organizate dezbateri publice ale 

proiectului studiului privind  sistemul de 

asigurare de răspundere civilă 

profesională a executorilor judecătorești. 

Studiul a fost definitivat și prezentat  

pentru  publicare pe pagina web a 

Ministerului Justiției la 28 decembrie 

2015. 

 

Proiectele caietelor de sarcini pentru 

orilor_autorizati

.pdf 

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2655 

 

Studiu privind 

sistemul de 

asigurare de 

răspundere 

civilă 

profesională a 

executorilor 

judecătorești 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

/studii_srsj/201

5/Asigurarea_ci

vil_profesional_

4.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon3/2015/STUDIU_privind_standardele_etice_a_administratorilor_autorizati.pdf
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2655
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2655
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2655
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2655
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Asigurarea_civil_profesional_4.pdf
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profesiile de avocat și mediator au fost 

elaborate și coordonate la 2 aprilie 2015 

cu reprezentantul Direcției economico-

financiare și administrative. La data de 14 

aprilie 2015 au fost transmise proiectele 

Caietelor de sarcini Serviciului 

administrativ din cadrul Direcției 

economico-financiare și administrative, 

întru achiziționarea serviciilor de 

elaborare a studiilor referitor la sistemul 

de asigurare de răspundere civilă 

profesională pentru profesia de avocat și 

de mediator. În vederea asigurării 

implementării acțiunii, prin cererea 

Direcției profesii și servicii juridice 

adresată conducerii Ministerului Justiției, 

s-a solicitat aprobarea redistribuirii 

mijloacelor financiare pentru finanțarea 

procedurii de achiziție a serviciilor de 

elaborare a studiilor. Din lipsa resurselor 

financiare, urma să se discute cu unii 

donatori care ar putea fi interesați. 

 
Anul 2016:  
Acțiunea a fost depășită nu mai este 

relevantă actualmente pentru notari.  

 

Pentru profesiile de avocat și mediator 

asigurarea de răspundere civilă 

profesională nu este obligatorie.   

 

Pentru profesiile interpret / traducător, 

administrator autorizat, în vederea 
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asigurării realizării acțiunii, prin cererea 

Direcției profesii și servicii juridice 

adresată conducerii Ministerului Justiției, 

s-a solicitat aprobarea redistribuirii 

mijloacelor financiare pentru finanțarea 

procedurii de achiziție a serviciilor de 

elaborare a studiilor, precum și urma să 

se discute cu unii donatori care ar putea fi 

interesați de elaborarea studiilor 

nerealizate. 

Act. 3.2.7. punct. 2  

Elaborarea proiectelor 

de acte normative noi 

sau de modificare a 

actelor normative 

existente privind 

sistemul de asigurare 

de răspundere civilă 

profesionala 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate și 

remise spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul I 

2014 - IV 2014 

Acțiunea dată a fost realizată prin mai 

multe proiecte de legi: 

1. Asigurarea de răspundere civilă a 

mediatorilor – proiectul de Lege cu 

privire la mediere a fost aprobat de 

Guvern prin Hotărârea nr. 646 din 07 

august 2014, ulterior fiind transmis 

Parlamentului și înregistrat cu nr. 328 din 

8 august 2014. 

2. Asigurarea de răspundere civilă a 

notarilor - proiectul de Lege cu privire la 

organizarea activității notarilor a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 747 

din 10 septembrie 2014, ulterior fiind 

remis Parlamentului și înregistrat cu nr. 

346 din 12.09.14. 

3. Asigurarea de răspundere civilă a 

executorilor judecătorești – proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 113 privind executorii 

judecătorești a fost aprobat de Guvern 

prin Hotărârea nr. 55 din 27 ianuarie 

2014, fiind remis Parlamentului și 

Realizată*  - - 1.http://www.pa

rlament.md/Pro

cesulLegislativ/

Proiectedeactele

gislative/tabid/6

1/Legislati 

vId/2435/langua

ge/ro-

RO/Default.asp

x  

2.http://www.pa

rlament.md/Pro

cesulLegislativ/

Proiectedeactele

gislative/tabid/6

1/Legislati 

vId/2453/langua

ge/ro-

RO/Default.asp

x  

3.http://www.pa

rlament.md/Pro

cesulLegislativ/

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx


 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   104 

 

înregistrat cu nr. 37 din 05 februarie 

2014. 

4. Asigurarea de răspundere civilă a 

interpreților și traducătorilor - proiectul 

de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.264-XVI din 11 

decembrie 2008 , a fost aprobat de 

Guvern prin Hotărârea nr. 640 din 28 

iulie 2014, fiind înregistrat în Parlament 

cu nr. 325 din 04 august 2014. 

Asigurarea de răspundere civilă a 

administratorilor autorizați – a fost 

modificată drept urmare a adoptării Legii 

nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la 

administratorii autorizați.  

Asigurarea de răspundere civilă a 

avocaților - prin Ordinul MJ nr. 388 din 

16 septembrie 2014 a fost instituit grupul 

de lucru interinstituțional pentru 

reformarea avocaturii. Grupul de lucru a 

elaborat versiunea inițială a proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea 

Legii cu privire la avocatură. La 

momentul de față, proiectul se pregătește 

pentru a fi remis spre avizare și 

consultare instituțiilor interesate. 

Asigurarea de răspundere civilă a 

mediatorilor – a fost adoptată Legea 

nr.137 din 03 iulie 2015 cu privire la 

mediere, intrată în vigoare la 21 

august 2015; 

 

Proiectedeactele

gislative/tabid/6

1/Legislati 

vId/2140/langua

ge/ro-

RO/Default.asp

x 

4.http://www.pa

rlament.md/Pro

cesulLegislativ/

Proiectedeactele

gislative/tabid/6

1/Legislati 

vId/2432/langua

ge/ro-

RO/Default.asp

x 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
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Asigurarea de răspundere civilă a 

notarilor - proiectul de Lege cu privire la 

organizarea activității notarilor a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.598 

din 02 septembrie 2015 și înregistrat la 

Parlament cu nr.317 din 04 septembrie 

2015. Se examinează în comisii. 

Asigurarea de răspundere civilă a 

executorilor judecătorești – potrivit  

art.30 din Legea nr.113 privind executorii 

judecătorești, executorul judecătoresc 

este obligat să încheie contract de 

asigurare de răspundere civilă pentru 

posibilele riscuri de activitate 

profesională Contractul de asigurare 

civilă este încheiat de executorul 

judecătoresc înaintea începerii activității 

și se înregistrează la UNEJ. Suma 

minimă asigurată pentru acoperirea 

riscurilor profesionale ale activității de 

executor judecătoresc este stabilită de 

UNEJ. 

Sistemul de asigurare de răspundere 

civilă profesională (notariat) s-a 

modificat (prevazut în proiectul legii nr. 

69 din 15.04.2016, votat în a 2-a lectură); 

respectiv, actiune realizata. 

Secția executori judecătorești pentru 

2016: În scopul realizării acțiunii date a 

fost înaintat proiectul de lege privind 

modificarea ș completarea Legii nr.1260-

XV din 19 iulie 2002 cu privire la 
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avocatură (modificat art.61 și completat 

cu art.611 (asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă profesională a 

avocatului, ordinea de reparare a 

prejudiciului cauzat de avocat). Proiectul 

a fost înaintat la data de 17 aprilie 2016  

la Guvern, fiind aprobat în ședința 

Guvernului din 23.03.2016, cu nr.555 din 

05.05.2016. La Parlament a fost 

înregistrat cu nr.198 din 10.05.2016.  

Sistemul de asigurare de răspundere 

civilă profesională pentru notar a fost 

stabilit prin Proiectul legii cu privire la 

organizarea activității notariale, examinat 

în lectura a II-a la data de 15.04.2016 

(nr.69 din 15.04.2016) și anume 

Capitolul VIII (repararea prejudiciului 

cauzat de notar) 

La data de 27.05.2016 a intrat in vigoare 

modificările Legii 264 din 11.12.2008 cu     

privire la statutul, autorizarea și 

organizarea activității de interpret și 

traducător în sectorul justiției, care a fost 

modificată prin Legea 157 din 

05.11.2015 

La fel,  Legea 161 din 18.07.2014 cu 

privire la administratorii autorizați a 

intrat  in vigoare la data de 01.01.2015, 

deoarece reglementează răspunderea 
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disciplinară profesională nu a fost 

modificată. 

Articolul 33. Răspunderea civilă a 

administratorului  

    (1) Administratorul care încalcă 

obligaţiile sale profesionale răspunde, în 

condiţiile legii, pentru prejudiciile 

cauzate prin exercitarea defectuoasă sau 

neexercitarea mandatului său.  

    (2) Administratorul este obligat să 

dispună, în condiţiile legii, de un contract 

de asigurare de răspundere civilă 

profesională în vigoare, fără franşiză, şi 

să prezinte la Ministerul Justiţiei copia de 

pe contractul respectiv şi actele ce 

confirmă achitarea primelor anuale sau 

lunare, după caz. Suma minimă asigurată 

pentru un an de activitate se stabileşte de 

către Uniunea administratorilor 

autorizaţi. (suma minimă de asigurare de 

răspundere civilă profesională a fost 

stabilită în mărime de 100000 lei 

(Legea nr.161 din  18.07.2014 cu privire 

la administratorii autorizaţi, publicat: 

03.10.2014 în MO nr.293-296, art.nr.605, 

data intrării in vigoare:01.01.2015). 

Executorii judecătorești: Asigurarea de 

răspundere civilă a executorilor 

judecătorești – potrivit  art.30 din Legea 
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nr.113 privind executorii judecătorești 

executorul judecătoresc este obligat să 

încheie contract de asigurare de 

răspundere civilă pentru posibilele riscuri 

de activitate profesională. Contractul de 

asigurare civilă este încheiat de 

executorul judecătoresc înaintea începerii 

activității și se înregistrează la UNEJ. 

Suma minimă asigurată pentru acoperirea 

riscurilor profesionale ale activității de 

executor judecătoresc este stabilită de 

UNEJ. 

Acț.3.2.7 p.3 Instituirea 

unui mecanism de 

monitorizare a 

sistemului de asigurare 

de răspundere civilă 

profesională.  

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2.Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

diseminate 

Trimestrul I 

2015 – 

Trimestrul IV 

2016 

Conform prevederilor din proiectul legii 

cu privire la organizarea notarială, 

monitorizarea se va efectua de Consiliul 

Camerei Notariale. 

Eficiența unui asemenea mecanism poate 

fi stabilită numai după adoptarea acestor 

norme și  implementarea lor. La 

momentul actual monitorizarea se 

desfășoară de către MJ (DPSJ) prin 

intermediul rapoartelor semestriale ale 

notarilor.  

DPSJ a evaluat situația notarilor privind 

nivelul de asigurare pentru anul în curs și 

a stabilit că toți notarii care desfășoară 

activitate dispun de poliță de asigurare de 

răspundere civilă profesională.  

Pentru profesiile de avocat și executor 

judecătoresc evaluarea este realizată de 

către organele de autoadministrare, iar 

pentru profesia de administrator 

autorizat DPSJ a remis la data de 

Realizată  

Parțial 

- - - 
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29.06.2015 în adresa UAA o scrisoare cu 

nr. 04/7280 prin care a solicitat UAA de 

a stabili suma minimă asigurată, 

informarea tuturor administratorilor 

despre obligația asigurării de răspundere 

civilă începînd cu 03.07.2015 și 

prezentarea către Ministerul Justișiei a 

informației respective. 

Au fost înaintate scrisoari notarilor la 

data de 17.03.2016 privind prezentarea 

polițelor/contractelor de asigurare;  

A fost elaborat modelul Raportului de 

monitorizare a polițelor/contractelor de 

asigurare de răspundere civilă 

profesională; 

 A fost asigurată întocmirea Raportului 

de monitorizare în proporție de 50 % 

Act. 3.2.8. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

referitor la 

mecanismele de 

răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie 

conexă sistemului 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei,  

Organele de 

autoadministr

are ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

Studiu efectuat 

şi recoamdări 

formulate 

Trimestrul I 

2013 - IV 2013 
Studiul privind mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru profesia de 

executor judecătoresc a fost elaborat. 

Susținerea publică a studiului respectiv 

de către ASSA ”Asstreia” a fost asigurată 
pentru luna februarie 2015. 

 

La data de 04 februarie 2015 a fost 

efectuată prezentarea publică a studiului 

privind mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru profesia de mediator. 

 

În vederea elaborării studiului  privind 

mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru profesia de executor judecătoresc 

Realizată 

pentru 

executorii 

judecătorești 

și 

Desuetă 

pentru 

celelalte 

profesii ( 
notari, 

avocați, 

mediatori, 

experți 

judiciari, 

administrat

Alocate 4,5 mii lei Din lipsa resurselor 

financiare, urma să se 

discute cu unii 

donatori care ar putea 

fi interesați de 

efectuarea studiilor 

pentru celelalte 

profesii. 

Caietul de 

sarcini, fişa 

informaţională 

şi invitaţia de  

participare, care 

au fost publicat 

pe site-ul 

Ministerului : 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/Achi

zitii%20publice/

COP_nr.13-

00444_din_19.0

7.13-

_mecanismele_

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
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(estimat la suma 8200 lei) a fost  semnat 

contract pentru achiziționarea serviciilor 

de valoare mică nr.46/1 din 23.05.2014 

cu Asociația pentru Studii Sociale 

Aplicate ”ASSTREIA”. Susținerea 

publică a studiului respectiv de către 

ASSA ”Asstreia” este asigurată pentru 

perioada lunii februarie 2015. 

A fost elaborat proiectul caietului de 

sarcini pentru profesia de notar, avocat și 

coordonat la 2 aprilie 2015 cu 

reprezentantul Direcției economico-

financiare și administrative. 

 La data de 14 aprilie 2015 a fost 

transmis proiectul Caietului de sarcini 

Serviciului administrativ din cadrul 

Direcției economico-financiare și 

administrative, întru achiziționarea 

serviciilor de elaborare a studiului 

referitor mecanismele de răspundere 

disciplinară. În vederea asigurării 

implementării acțiunii, prin cererea 

Direcției profesii și servicii juridice 

adresată conducerii Ministerului Justiției, 

s-a solicitat aprobarea redistribuirii 

mijloacelor financiare pentru finanțarea 

procedurii de achiziție a serviciilor de 

elaborare a studiului. Din lipsa resurselor 

financiare, urma să se discute cu unii 

donatori care ar putea fi interesați. 

La data de 01 iulie 2015 a fost supus 

dezbaterilor publice. La moment se află 

la etapa analizei recomandărilor rezultate 

ori ai 

procedurii 

de 

insolvabilit

ate, 

traducători

/interpreți) 
06.09.16 

20.12.2016 

 

 

de_rspundere_d

isciplinar.pdf 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

/studii_srsj/studi

ul.pdf 

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2623 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/studii/stud

ii_srsj/2015/acc

edere_in_profes

ia_de_executor_

09.12.2015.pdf  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00444_din_19.07.13-_mecanismele_de_rspundere_disciplinar.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/studiul.pdf
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2623
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2623
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2623
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2623
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din discuțiile publice. După ajustarea 

studiului, acesta urmează a fi publicat pe 

pagina web a Ministerului Justiției. 

Pentru profesia de interpret/traducător 

autorizat nu s-a realizat din lipsa surselor 

financiare alocate, iar pentru experții 

judiciari CNEJ nu a prezentat propunerile 

respective pentru caietul de sarcini. 

La data de 27 aprilie 2016 Serviciul 

asistență juridică calificată și mediere din 

cadrul Direcției profesii și servicii 

juridice a transmis pentru Serviciul 

administrativ din cadrul Direcției 

economico-financiare și administrative, 

proiectele invitațiilor de participare la 

înaintarea ofertelor privind achiziționarea 

serviciilor de elaborare a studiilor 

referitor la mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru avocat și mediator, 

solicitând demararea procedurii de 

achiziții în vederea realizării acțiunii 

respective. 

Din lipsa resurselor financiare, urma să se 

discute cu unii donatori care ar putea fi 

interesați de elaborarea studiului. 

Acț. 3.2.8. punct.2  

Elaborarea proiectelor 

de modificare a cadrului 

normativ privind  

mecanismele de 

răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie 

conexă sistemului  

Ministerul 

Justiţiei, 

organele de 

autoadminis-

trare ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2014 – 

Trimestrul I 

2015 

Această acțiune este realizată în baza mai 

multor proiecte de legi, dat fiind faptul că 

fiecare din proiectele elaborate pentru 

reformarea fiecărei profesii conexe în 

parte conține și aspecte novatorii 

referitoare la răspunderea disciplinară.  

1. Răspunderea disciplinară a 

mediatorilor – proiectul Legii cu privire 

Realizată*  - -  

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

5/language/ro-

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
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justiţiei justiției la mediere a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărîrea nr. 646 din 7 august 2014, 

ulterior fiind transmis Parlamentului și 

înregistrat cu nr. 328 din 8 august 2014. 

Legea fiind votată cu nr.137 din 03 iulie 

2015, intrată în vigoare la 21 august 

2015.  

2. Răspunderea disciplinară a notarilor - 

proiectul Legii cu privire la organizarea 

activității notarilor a fost aprobat de 

Guvern prin Hotărîrea nr. 747 din 10 

septembrie 2014, ulterior fiind transmis 

Parlamentului și înregistrat cu nr. 346 din 

12 septembrie 2014.  

3. Răspunderea disciplinară a 

executorilor judecătorești – proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 113 privind executorii 

judecătorești a fost aprobat de Guvern 

prin Hotărîrea nr. 55 din 27 ianuarie 

2014, fiind transmis Parlamentului și 

înregistrat cu nr. 37 din 5 februarie 2014. 

Proiectul se află în Parlament și a fost 

examinat în prima lectură la 03 

decembrie 2015, inițiativa legislativă a 

Guvernului nr.334 din 25 septembrie 

2015.  

4. Răspunderea disciplinară a interpreților 

și traducătorilor - proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr.264-

XVI din 11 decembrie 2008 , a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 640 

din 28 iulie 2014, fiind înregistrat în 

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/245

3/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/214

0/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

2/language/ro-

RO/Default.asp

x 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2140/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
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Parlament cu nr. 325 din 4 august 2014.  

5. Răspunderea disciplinară a 

administratorilor autorizați – a fost 

modificată drept urmare a adoptării Legii 

nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la 

administratorii autorizați. 

6. Răspunderea disciplinară a avocaților - 

prin Ordinul ministrului justiției nr. 388 

din 16 septembrie 2014 a fost instituit 

grupul de lucru interinstituțional pentru 

reformarea avocaturii. Ședințele grupului 

de lucru au avut loc pe data de 31 

octombrie – 2 noiembrie 2014. În cadrul 

ședințelor grupul de lucru a elaborat 

versiunea inițială a proiectului Legii 

pentru modificarea și completarea Legii 

cu privire la avocatură. Consultările 

publice pe marginea versiunii inițiale a 

proiectului legii au avut loc la 22 

decembrie 2014. La momentul de față 

proiectul se pregătește pentru a fi remis 

spre avizare și consultare instituțiilor 

interesate. 

7. Răspunderea disciplinară a experților 

judiciari – mecanismul răspunderii 

disciplinare a experților judiciari a fost 

revizuit prin proiectul Legii cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului 

judiciar. La 2 iulie 2014, prin scrisoarea 

nr. 03/6675, proiectul final al legii 

menționate a fost transmis Guvernului, 

fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 902 din 28 octombrie 2014. Ulterior, 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/249

2/language/ro-

RO/Default.asp

x 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2492/language/ro-RO/Default.aspx
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proiectul Legii a fost transmis 

Parlamentului, fiind înregistrat în 

legislativ cu nr. 382 din 29 octombrie 

2014. 

Act. 3.2.9. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind regimul fiscal, 

de asigurări sociale şi 

medicale existent al 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrar

e ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV 

2012 

În vederea elaborării studiului privind 

regimul fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale existent al reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei s-a 

constatat necesitatea contractării 

consultanţilor pentru a participa la 

elaborarea studiilor. În acest sens 

Ministerul Justiţiei a identificat surse 

bugetare necesare contractării 

consultanţilor şi experţilor, a elaborat 

caietul de sarcini, fişa informaţională şi 

invitaţia de  participare, care urmează  să 

fie publicare pe pagina web a  

Ministerului. 

În urma contractării consultanţilor şi 

experţilor se preconizează elaborarea 

studiului care să conţină recomandări 

pentru fiecare profesie separat. 

La prima încercare procedura nu a avut 

loc din cauza numărului incomplet de 

dosare pentru toate domeniile 

corespunzătoare profesiilor libere conexe 

sistemului justiţiei la care se referea 

studiul în cauză. La moment se 

desfăşoară procedura repetată a achiziţiei 

publice pentru elaborarea acestui studiu. 

 

La realizarea acţiunii contribuie 

Ministerul finanţelor, Ministerul muncii, 

Realizată*  Alocate de către 

Ambasada  SUA  

59,4 mii lei 

Dificultăți: 

Datorită faptului că 

pînă în prezent la 

procedurile 

anterioare cu acelaşi 

obiect al achiziţiei nu 

a fost înregistrat nici 

un operator 

economic, procedura 

urmează să fie 

republicată. La 

moment se 

elaborează caietul de 

sarcini pentru o nouă 

procedură cu acelaşi 

obiect al achiziţiei. 

Contract de 

prestare a 

serviciilor, 

efectuarea 

stidului, cu   

ÎCS SA BDO 

Audit & 

Consulting 

SRL. în sumă 

totală de 

49 500, 00 lei. 

 

http://justice.go

v.md/libview.ph

p?l=ro&idc=4&

id=2589  

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/persoane_

autorizate/2015/

Suggestion_for_

implementing_l

egislation.06.04.

2015_romVR.p

df  

 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2589
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/2015/Suggestion_for_implementing_legislation.06.04.2015_romVR.pdf
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protecţiei sociale şi familiei, Ministerul 

sănătăţii, Organele de autoadministrare a 

profesiilor conexe sistemului justiţiei. 

În conformitate cu Legea privind 

achiziţiile publice nr. 96 – XVI din 

13.04.2007 şi regulamentul cu privire la 

achiziţia bunurilor şi serviciilor prin 

cererea ofertelor de preţuri aprobat prin 

HG nr. 245 din 04.03.2008, a fost 

desemnată cîştigătoare a procedurii de 

achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri 

privind achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a studiului privind regimul 

fiscal, de asigurare socială şi medicală 

existent, a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sectorului justiţiei (notar, avocat, 

executor judecătoresc, administrator 

autorizat, mediator, interpret şi 

traducător, expert judiciar, domeniul 

fiscal, asigurări sociale de stat, asigurări 

medicale obligatorii), conform 

necesităţilor Ministerului Justiţiei oferta 

din partea ÎCS SA BDO Audit & 

Consulting SRL.  

 

În final, la sfîrșitul anului 2014 de către 

organizațiile internaționale care asistă 

procesul de reformare a justiției în 

Republica Moldova a fost contractat un 

expert international care va efectua acest 

studiu. Au avut loc două ședințe cu 

echipa contractată  de PNUD și DPSJ, 

precum și întruniri cu reprezentanți ai 
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tuturor profesiilor și părților implicate. 

Prezentarea Studiului cu privire la 

impunerea fiscală și tarifele pentru 

profesiile conexe sistemului justiției a 

avut loc în mai 2015, urmînd a fi 

definitivat în baza opiniilor expuse de 

participanții la prezentare. Astfel, la data 

de 12 mai 2015, pe pagina oficială a 

Ministerului a fost plasat Anunțul privind 

dezbaterile publice, care s-a desfășurat, 

ulterior, în 4 întruniri, cuprinse în 

perioada 18-22 mai 2015, în cadrul INJ, 

au fost organizate dezbaterile publice a 

studiului privind regimul fiscal, de 

asigurare socială şi medicală existent a 

profesiilor libere conexe sistemului 

justiției. Studiul a fost prezentat de către 

experți, cu recomandările formulate. 

Act. 3.2.9 punct 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ în 

vederea uniformizării 

regimului fiscal, de 

asigurări sociale şi 

medicale 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

organele de 

autoadminis-

trare  ale 

profesiilor 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-III  

2013  

În conformitate cu Domeniul specific de 

intervenţie 3.2.9. acţiunea 1 din Planul 

de acţiuni pentru implementarea SRSJ în 

2012 urma să fie efectuat Studiul privitor 

la regimul fiscal, de asigurare socială şi 

medicală existent, a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sectorului justiţiei.  

Direcţia elaborare a actelor normative, 

prin scrisoarea nr.03/6493 din 

16.07.2013 a solicitat autorităţilor 

interesate prezentarea propunerilor şi 

recomandări în vederea elaborării 

proiectului prevăzut la această acţiune.  

Majoritatea propunerilor  prezentate se 

referă la necesitatea amendării cadrului 

Realizată 

parțial 

15.11.2016 

20.12.2016 

               - Dat fiind faptul că nu 

a fost definitivat 

studiul (3.2.9(1)) 

privind regimul 

fiscal, de  

asigurări sociale şi 

medicale  

existent al 

reprezentanţilor  

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei, și 

nu au fost formulate 

recomandările, nu a 

putut fi realizată nici 

acțiunea.   

Scrisoarea 

nr.03/6493 din 

16 iulie 2013 
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conexe 

sistemului 

justiției 

naţional, autorităţile interesate fiind 

dispuse spre conlucrare, însă doar după 

finalizarea studiului menţionat. Cu 

ajutorul PNUD au fost contractați 2 

experți, care au prezentat un proiect al 

studiului, astfel experții au solicitat 

autorităţilor interesate prezentarea 

propunerilor şi recomandări în vederea 

elaborării proiectului prevăzut la această 

acţiune.  

Direcţia elaborare a actelor normative a 

solicitat autorităţilor interesate 

prezentarea propunerilor şi recomandări 

în vederea elaborării proiectului prevăzut 

la această acţiune. 

Majoritatea propunerilor prezentate se 

referă la necesitatea amendării cadrului 

naţional, autorităţile interesate fiind 

dispuse spre conlucrare. 

În acest context, la 03 noiembrie 2015 a 

avut loc ședința de lucru, la care au fost 

puse în discuție propunerile de 

modificare a legislației pentru profesiile 

conexe sectorului justiției, în baza 

Studiului PNUD ”cu privire la 

impunerea fiscală și tarifele pentru 

profesiile conexe sectorului justiției. 

La fel, au fost înaintate propuneri de 

modificare a art. 263 alin. 2 Cod 

Contravențional în vederea sancționării 

p/u neachitarea contribuțiilor de asigurări 

sociale. 

La data de 12 ianuarie 2016, experții 
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contractați pentru elaborarea studiului în 

acest sens au prezentat proiectele legilor. 

Urmare, la data de 24 martie 2016 a fost 

organizată o ședință cu experții și MJ 

pentru a discuta proiectele prezentate. La 

data de 05 mai 2016 a avut loc dezbateri 

publice vis-a-vis de proiectele de legi cu 

participarea reprezentanților profesiilor 

libere conexe sistemului justiției. 

La data de 14 septembrie 2016 la 

Ministerul Justiției au avut loc 

consultările publice la subiectul 

regimului fiscal aplicat reprezentanților 

profesiilor libere conexe sistemului 

justiției, iar la data de 21 septembrie 

2016 consultările publice la subiectul dat 

au fost organizate la Ministerul 

Finanțelor. 

Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 

2016 în lectura II a fost adoptat proiectul 

de lege cu privire la modificarea și  

completarea unor acte legislative 

referitor la politica bugetar – fiscală și 

vamală, ce prevede impozitarea 

persoanelor care desfășoară activitate 

profesională în sectorul justiției.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.justice

.md/md/368097

/ 

 

 

Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 1 

Monitorizarea 

impactului 

reglementărilor actuale 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

Trimestrul II - 

III, 2012 

 

Prin scrisorile nr.02/4996 din 18.06.2012, 

nr.02/6075 din 20.07.2012, nr.02/8718 

din 29.10.2012 a fost solicitată de la 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Realizată 

parțial 

15.11.2016 

20.12.2016 

- Dificultăți: 

Prezentarea 

informaţiilor cu 

întîrziere şi 

1.Scrisorile 

Ministerului 

Justiţiei 

nr.02/4996 din 

http://lex.justice.md/md/368097/
http://lex.justice.md/md/368097/
http://lex.justice.md/md/368097/
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în domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a 

hotărârilor CEDO 

 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

întocmit şi 

difuzat 

Judecătoreşti (UNEJ) informaţia cu 

privire la numărul de hotărîri 

judecătoreşti aflate la executare (termen 

de 3 luni, 6 luni, un an şi peste un an.) 

A fost furnizat Raportul statistic 

generalizat cu privire la numărul 

documentelor executorii pe categorii 

aflate în gestiunea executorilor 

judecătoreşti cu analiză în dinamică. 

Informaţie privind debitori în calitate de 

autoritate publică, autoritate privată şi 

persoane fizice, precum şi lista 

autorităţilor în calitate de debitori dificili, 

care nu se conformează cerinţelor 

legislaţiei din domeniul  executării silite.  
Din lipsa resurselor financiare, dar și 

personalul care ar asigura monitorizarea 

acestui impact al reglementărilor actuale 

în domeniul executării hotărîrilor 

judecătorești, inclusiv a hotărîrilor CEDO 

se vine cu propunerea de a fi inclusă în 

lista de priorități. 

 

În acest sens a avut loc o ședință de lucru 

la 05.01.2016 cu participarea expertului 

în cadrul proiectului Sprijin acordat 

sistemelor de executare, probațiune și 

reabilitare în Moldova.     

Avînd în vedere că prin Legea nr. 86 din 

28 aprilie 2016 au fost operate mai multe 

modificări la Legea nr. 113/2010 care 

reglementează modul de organizare și 

exerciatare a activității de către 

incomplete din 

motivul 

imposibilității 

angajării personalului  

în birourile 

executorilor 

judecătoreşti pentru a 

putea acorda ajutor la 

generalizarea 

informaţiilor  

 

18.06.2012, 

nr.02/6075 din 

20.07.2012, 

nr.02/8718 din 

29.10.2012  

2. Scrisoarea 

UNEJ nr.1574 

din 06.11.2012, 

cu privire la 

generalizarea 

practicii de 

executare silită 

3. Dispoziţie 

nr.21 din 21 

iunie 2012 cu 

privire la 

delegarea 

reprezentanţilor 

UNEJ pentru 

elaborarea 

proiectului de 

lege privind 

modificarea şi 

completarea 

Legii nr.113 din 

17.06.2010 

privind 

executorii 

judecătoreşti şi 

a Codului de 

executare. 

În acest context  

a  fost elaborat 
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executorul judecătoresc, iar prin Legea 

nr. 191 din 28.07.16 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative au 

fost modificate următoarele acte 

legislative: Codul de executare, Codul de 

procedură civilă, Legea 87/2012 a căror 

obiectiv este eliminarea divergențelor, 

lichidarea deficiențelor și perfecționarea 

mecanismelor existente în materie de 

executare, este irelevantă și consumată 

acțiunea indicată supra. 

  Și în privința executării Hotărîrilor 

CEDO, acțiunea este desuetă. La 30 iulie 

2015, Parlamentul a adoptat o nouă lege 

cu privire la Agentul guvernamental 

(nr.151), care vine cu o nouă abordare în 

materia de executare a hot. Curții. în 

temeiul legii precitate, Guvernul, prin 

Hotărîrea nr. 889 din 20 iulie 2016 a 

aprobat Regulamentul cu privire la 

procedura de executare a hotărîrilor și 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor 

Omului, care reprezintă o noutate pentru 

legislația RM.  

În concluzie, deși nu a fost întocmit un 

raport de monitorizare pentru a fi difuzat, 

la baza elaborării textelor proiectelor de 

acte normative au fost opiniile formulate 

de cei responsabili de implementarea 

cadrului normativ relevant, înclusiv de 

către asociația profesională - Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești, 

experți naționali și cei selectați prin 

proiect de lege 

privind 

modificarea şi 

completarea 

Legii privind 

executorii 

judecătoreşti 

 

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=365557 

(publicat în 

Monitorul 

Oficial nr. 184-

192 din 1.07.16) 

- 

http://parlament.

md/ProcesulLeg

islativ/Proiected

eactelegislative/

tabid/61/Legisla

tivId/3208/lang

uage/ro-

RO/Default.asp

x (la secția 

redactare în 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova). 

 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365557
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3208/language/ro-RO/Default.aspx
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proiectele UE de acordare a asistenței, 

care au evaluat cadrul normativ, au 

identificat deficiențele și au propus 

modificări.       

 

Totodată, CRJM a prezentat nota 

analitică elaborată în baza Raportului de 

activitate a Curții Europene a Drepturilor 

Omului pentru anul 2016 

http://crjm.org/wp-

content/uploads/2017/01/NA-CRJM-

CtEDO-2016-ro-final-web.pdf  

La fel, CRJM a elaborat Comunicarea 

depusă în conformitate cu articolul 9.2 al 

Regulamentului Comitetului de Miniștri 

pe grupul de cauze Ciorap v. Moldova 

(condiţiile de detenţie) 

http://crjm.org/wp-

content/uploads/2016/11/Comunicare-

Ciorap-2016-ro.pdf  

Notă – pe pagina web a CRJM sunt 

plasate mai multe informații referitoare la 

executarea hotărârilor CtEDO pentru 

perioadele anterioare. Nu știu dacă pentru 

perioada anterioară s-ar accepta de 

introdus date/infromații.  

 

 

http://crjm.org/

wp-

content/uploads/

2017/01/NA-

CRJM-CtEDO-

2016-ro-final-

web.pdf 

 

http://crjm.org/

wp-

content/uploads/

2016/11/Comun

icare-Ciorap-

2016-ro.pdf  

Notă – pe 

pagina web a 

CRJM sunt 

plasate mai 

multe informații 

referitoare la 

executarea 

hotărârilor 

CtEDO pentru 

perioadele 

anterioare. Nu 

știu dacă pentru 

perioada 

anterioară s-ar 

accepta de 

introdus 

date/infromații. 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/Comunicare-Ciorap-2016-ro.pdf
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Act. 3.3.1. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea înlăturării 

deficienţelor în 

domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-III 

2012 
În vederea elaborării proiectului de Lege, 

prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 371 

din 17 august 2013 a fost creat un grup 

de lucru, format din executori 

judecătoreşti, judecători, avocaţi, 

profesori universitari şi reprezentanţii 

Ministerului Justiţiei. În rezultatul 

activităţii desfăşurate de grupul de lucru, 

a fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

Astfel proiectul are drept scop, 

înlăturarea unor deficienţe din alte acte 

legislative, care fie sunt nemijlocit legate 

de procesul de executare al hotărârilor 

judecătoreşti, fie vizează alte aspecte care 

trebuie soluţionate în mod prioritar.  

Proiectul de lege vizează în principal 

operarea modificărilor în Codul de 

executare, Codul de procedură civilă, 

Legea privind repararea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, 

Legea insolvabilităţii, Legea taxei de stat. 

Totodată, proiectul are drept scop, 

înlăturarea unor deficienţe din alte acte 

legislative, care fie sunt nemijlocit legate 

de procesul de executare a hotărârilor 

judecătoreşti, fie vizează alte aspecte care 

trebuie soluţionate în mod prioritar. La 

elaborarea proiectului au fost luate în 

Realizată*  - -  

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/243

6/language/ro-

RO/Default.asp

x 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2436/language/ro-RO/Default.aspx
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considerare atât standardele statuate de 

CtEDO în materia executării hotărârilor 

judecătorești naționale, precum și 

recomandările organelor internaționale, 

în special cele ale Comitetului 

Miniștrilor. 

Proiectul a fost remis spre avizare prin 

scrisoarea nr. 03/2534 din 18 martie 

2014. Proiectul a fost remis Guvernului 

spre examinare prin scrisoarea nr. 

03/70151 din 10 iulie 2014.  

Proiectul a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărîrea nr. 653 din 14 august 2014, 

fiind deja înregistrat în Parlament cu nr. 

329 din 19 august 2014.  

  Suplimentar proiectului menționat 

supra, Ministerul Justiției, împreună cu 

reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene și ai 

societății civile, a elaborat proiectul Legii 

cu privire la agentul guvernamental. În 

rezultatul analizei cadrului normativ 

existent s-a optat pentru elaborarea unei 
legi noi. 

  Proiectul legii a fost elaborat în 

contextul necesității reformării instituției 

de reprezentare a intereselor statului în 

fața Curții Europene a Drepturilor 

Omului, precum și pentru consolidarea 

mecanismului național de asigurare a 

executării hotărârilor și a deciziilor Curții 

Europene, deoarece legea actuală nu 

răspunde tuturor necesităților. 
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Scopul final al proiectului îl constituie 

adaptarea cadrului normativ la realitățile 

actuale, conformarea cu standardele noi 

internaționale în domeniu și consolidarea 

mecanismului național de reprezentare și 

de executare a hotărârilor Curții 

Europene la nivel național. 

Proiectul a trecut procedura de avizare cu 

autoritățile naționale. De asemenea, 

proiectul a fost remis spre expertiză 

Consiliului Europei, raportul căruia a fost 

recepționat în luna iunie 2014. Proiectul 

Legii a fost definitivat în contextul 

propunerilor și obiecțiilor prezentate, 

fiind remis prin scrisoarea nr. 03/11346 

din 27 noiembrie 2014 Centrului 

Național Anticorupție pentru efectuarea 

expertizei.  

Proiectul a fost remis Guvernului spre 

examinare prin scrisoarea nr. 03/12201 
din 24 decembrie 2014. 

Secția executor judecătorești pentru 

2016: În scopul înlăturării unor deficiențe 

din Codul de executare, cît și din alte acte  

legislative, care sunt nemijlocit legate de 

procesul de executare al hotărîrilor 

judecătorești, a fost elaborat proiectul de 

Lege, pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (Cod de procedură 

civilă, Cod de executare, Legea nr.87 din 

21 aprilie 2011 privind repararea de către 

stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 
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a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti).) a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.517 din 

27.04.2016, expediat la Parlament 

conform indicației nr.1506-345 din 

29.04.2016,   fiind înregistrat la 

Parlament cu inițiativă legislativă nr.186 

din 03.05.2016. Proiectul este în 
Parlament cu nr.1506 din 29 aprilie 2016. 

Act. 3.3.1. punct. 3 

Elaborarea 

regulamentului privind 

executarea hotărârilor 

Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului 

 

 

  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

Proiect de 

regulament, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul III-

IV 2012 

Ministerul Justiției, în cooperare cu 

MAEIE și reprezentanții societății civile 

(un grup de lucru mixt), a elaborat un 

proiect de lege privind agentul 

guvernamental. S-a optat pentru 

elaborarea unei legi noi. 

 

Proiectul legii a fost elaborat în contextul 

necesității reformării instituției de 

reprezentare a intereselor statului în fața 

Curții Europene a Drepturilor Omului, 

precum și pentru consolidarea 

mecanismului național de asigurare a 

executării hotărîrilor și a deciziilor Curții 

Europene, deoarece legea actuală nu 

răspunde tuturor acestor cerințe. 

Avînd în vedere că această inițiativă 

legislativă se face în paralel cu instituirea 

mecanismului de control parlamentar al 

executării hotărîrilor CEDO a fost 

elaborat proiectul Hotărîrii Parlamentului 

privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la controlul parlamentar al 

Realizată* - Elaborarea unui 

eventual regulament 

de executare trebuie 

să ia în consideraţie 

reformele întregului 

sistem de executare a 

hotărârilor CEDO, 

sistem care este 

supus actualmente 

procesului de 

reformare de către 

CM, în contextul 

declaraţiilor de la 

Interlaken, Izmir şi în 

special, reforma de la 

Brighton. Având în 

vederea că acum, în 

cadrul implementării 

in integrum a 

reformei sectorului 

justiţiei în general, şi 

în mod special 

urmare a 

http://lex.justice

.md/index.php?

action=view&vi

ew=doc&lang=

1&id=365990 

(publicat în 

Monitorul 

Oficial nr. 232-

244 din 

29.07.16) 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365990
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365990
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365990
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365990
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365990
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executării hotărîrilor și deciziilor Curții 

Europene a Drepturilor Omului, s-a decis 

că proiectul va fi înregistrat de către un 

grup de deputați din Parlamentul RM. 

Anul 2016 

Regulamentul cu privire la procedura de 

executare a hotărîrilor și deciziilor Curții 

Europene a Drepturilor Omului, a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 889 

din 20 iulie 2016. 

 

 

modificărilor 

legislative a codurilor 

de procedură civilă şi 

penală, s-a schimbat 

rolul si atribuţiile 

autorităţilor şi a 

Agentului 

Guvernamental în ce 

priveşte executarea 

hotărârilor CEDO.  

 

. 

Recomandare: 

Adoptarea legii noi 

privind agentul 

guvernamental și 

instituirea 

mecanismului de 

control parlamentar 

al executării 

hotărîrilor CEDO 

sunt acțiuni care vor 

asigura indirect 

realizarea acțiunii din 

Strategie. 

 

Act. 3.3.2. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind activitatea  

Comisiei de licenţiere şi 

a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării 

modalităţilor de 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

Trimestrul  

I-II 2012 

 

Conform Legii nr.5 din 15 ianuarie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative au fost operate modificări 

în Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătoreşti, prin care 

Colegiul disciplinar a fost constituit pe 

lângă Ministerul Justiției, şi are drept 

Realizată* 

06.09.16  

0.00 Propunerile de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

consolidării 

instituţionale şi 

funcţionale a 

Comisiei de licenţiere 

- 
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consolidare 

instituţională şi 

funcţională a acestor 

instituţii 

 

 

 elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

scop examinarea cazurilor privind 

tragerea la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc la solicitarea 

ministrului justiţiei, a Consiliului UNEJ, 

a părţilor în procedura de executare, 

precum şi la solicitarea unor alte 

persoane. De asemenea, a fost modificată 

componenţa Colegiului. Urmează a fi 

înaintate modificări şi completări la 

art.18 (suspendarea activităţii 

executorului judecătoresc) şi art.19 

(încetarea activităţii executorului 

judecătoresc) din Legea nr.113 din 17 

iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti, precum şi înaintate 

modificări la capitolul răspunderea 

disciplinară din Legea specificată. După 

crearea Comisiei de licențiere a 

executorilor judecătorrești, va putea fi 

realizat Studiul privind activitatea 

acesteia. În privința Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești, 

în baza notelor informative privind 

activitatea Colegiului pe parcursul anilor 

2011-2014, au fost elaborate mai multe 

amendamente la Regulamentul 

Colegiului, inclusiv amendamente la 

Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătorești.  

 

şi a Colegiului 

disciplinar al 

executorilor 

judecătoreşti au fost 

incluse în proiectul 

de lege privind 

amendarea (art.art.11; 

22; 221; 222; 23; 231) 

Legii nr.113 din 

17.06.2010, prezentat 

Direcţiei elaborare a 

actelor normative.     

De  la intrarea în 

vigoare a Legii nr.113 

din 17.06.2010, 

conform prevederilor 

art.49 alin.(5) 

investirea în funcţie a 

unor noi executori 

urma să se realizeze 

numai după expirarea 

a cel puţin trei ani 

(semestrul II anului 

2013). În prezent este 

iniţiată procedura de 

creare a Comisiei de 

licenţiere. Proiectul 

Regulamentului de 

activitate al Comisiei 

de licenţiere este în 

proces de examinare.  

De asemenea a fost 

remis repetat spre 
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expertiză juridică şi  

înregistrare de stat, 

conform HG nr.1104 

din 28.11.1997, 

proiectul ordinului 

Ministrului Justiţiei 

cu privire la 

modificarea şi 

completarea 

Regulamentului de 

activitate a 

Colegiului disciplinar 

al executorilor 

judecătoreşti, aprobat 

prin ordinul nr.75 din 

09.03.2011.  

 

Act. 3.3.2. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea consolidării 

instituţionale şi 

funcţionale a Comisiei 

de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul III-

IV 2012 

Prin Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012 au 

fost operate unele modificări în vederea 

consolidării instituţionale a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

acesta fiind transferat din subordinea 

Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti în subordinea Ministerului 

Justiţiei. 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii 

Colegiului disciplinar, a fost elaborat un 

proiect de Lege pentru modificarea Legii 

cu privire la executorii judecătoreşti care 

a fost remis spre avizare, la 29 aprilie 

2013, prin scrisoarea nr. 03/3872 a fost 

remis spre coordonare instituţiilor 

Realizată * - - Legea nr. 5 din 

15 ianuarie 

2012 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/proiecte_spre_

coordonare/Proi

ect_coordonare

_repetata-09-

08-2013.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/proiecte_spre_

coordonare/Not

http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_coordonare_repetata-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
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interesate. Propunerile privind 

consolidarea instituţională a Comisiei de 

Licenţiere urmează a fi incluse în 

proiectul de Lege menţionat mai sus. 

La 29 aprilie 2013, prin scrisoarea nr. 

03/3872 a fost remis spre coordonare 

instituţiilor interesate proiectul de 

modificare şi completare a Legii nr. 113 

din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti, care are drept scop 

consolidarea capacităţilor instituţionale şi 

funcţionale ale Colegiului disciplinar, 

Comisiei de licenţiere a executorilor 

judecătoreşti, precum şi responsabilizarea 

acestora şi consolidarea rolului UNEJ.  

În baza  obiecţiilor şi propunerilor 

parvenite, proiectul a fost definitivat şi 

remis la avizare repetată prin scrisoarea 

nr. 03/7375 din  08 august 2013. La 17 

octombrie proiectul a fost remis 

Centrului Naţional Anticorupţie pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie, iar la 

data de 22 noiembrie 2013 proiectul a 

fost remis Guvernului spre examinare și 

aprobat. 

Proiect elaborat remis Guvernului, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.655 din 21 septembrie 2015 și 

înregistrat la Parlament cu nr.334 din 

25 septembrie 2015.  
La  03 decembrie 2015  proiectul a fost 

examinat în Lectura I.    

a_informativ_la

_proiectul_de_l

ege_pentru_mo

dificarea_i_com

pletarea_unor_a

cte_legislative_

expertiza-09-

08-2013.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/proiecte_spre_

coordonare/Sint

eza_obiectiilor_

si_propunerilo_

expertiza_antico

ruptie-09-08-

2013.pdf 

 

 

 

http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Nota_informativ_la_proiectul_de_lege_pentru_modificarea_i_completarea_unor_acte_legislative_expertiza-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Sinteza_obiectiilor_si_propunerilo_expertiza_anticoruptie-09-08-2013.pdf
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Prin Ordinul ministrului justiției nr.331 

din 30.07.2015 a fost aprobat 

Regulamentul de activitate al Comisiei de 

licențiere a executorilor judecătorești, 

condițiile de admitere la concurs, de 

desfășurare a acestuia și criteriile de 

selectare a celor mai buni candidați 

pentru profesia de executor judecătoresc. 

Act. 3.3.3. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

în vederea stabilirii 

deficienţelor în sistemul 

de management al 

informaţiei şi de  

comunicare, care au 

impact asupra 

executării hotărârilor 

judecătoreşti 

 

 

 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Discuţii cu 

actorii cheie; 

elaborarea 

studiului; 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ; 

consultarea 

proiectului; 

definitivarea 

proiectului şi 

remiterea spre 

Guvern; 

Trimestrul II-III 

2012  

 

Activitatea a demarat prin organizarea de 

şedinţe în vederea stabilirii condiţiilor 

tehnice de accesare a informaţiilor 

reglementate prin acorduri încheiate între 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti şi deţinătorii de informaţii.  

UNEJ  a asigurat accesul executorilor  

judecătoreşti la baza de date deţinută de 

ÎS”Cadastru”, Direcţia Poliţie Rutieră a 

Ministerului Afacerilor Interne, 

ÎS”Registru”, Casa Naţională de 

Asigurări în Medicină, cît şi la SIC 

”Acces”WEB, inclusiv la informaţiile 

generate de Serviciul de Grăniceri 

(Poliţia de Frontieră) 

În acest context, s-a convenit să fie 

instituit un mecanism electronic de 

evidenţă a interdicţiilor aplicate de către 

executorii judecătoreşti, la care ar avea 

acces autorităţile publice interesate, şi 

urmează să fie precedat de o analiză a 

oportunităţii, inclusiv sub aspectul cost-

beneficiu, iar în eventualitatea unei 

concluzii favorabile creării, ar putea fi 

propusă pentru realizare în contextul 

Realizată* 0.00 - Acordurile de 

furnizare a 

informaţiilor 

sunt păstrate la 

UNEJ, scrisorile 

Ministerului 

Justiţiei 

nr.02/2518 din 

27.03.2012; nr. 

02/10167 din 

20.12.2012  

Legea nr.304 

din 26.12. 2012, 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative, 

publicată la 

05.03.2013 în 

MO nr.48, 

art.150, în 

vigoare 

05.03.2013. 
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planurilor de activitate,  inclusiv 

programelor e-guvernare. 

 

Act. 3.3.3. punct. 2 

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 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează 

bazele de date 

 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul III-

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 informaţiei despre patrimoniul 

debitorilor  cu deţinătorul  Registrului 

gajului bunurilor mobile - Centrul de 

Informaţii Juridice, precum  şi privind 

accesul executorilor judecătoreşti la 

Registrul dosarelor succesorale şi a 

testamentelor. 

Totodată, avînd  în vedere că acest studiu 

nu a foste efectuat încă, Ministerul 

Justţiei a transmis toate datele Agenţiei 

Achiziţii pentru achiziţia serviciilor de 

expertiză în vederea elaborării studiului. 

Totodată,  în proiectul Legii cu privire la 

organizarea  notarială, în alin.(3) art.14 

este specificat accesul executorului 

judecătoresc la informaţia cu privire la 

actele notariale îndeplinite şi poate fi 

eliberată şi la cererea  executorului 

Realizată* 

06.09.16  

- - 

 

http://gov.

md/ro/content/s

edinta-

guvernului-din-

16-iunie-2015-

ora-1500 

(proiectul cu nr. 

22 de pe ordinea 

de zi). 
 

http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
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judecătoresc. În acest sens, prevederea 

asigură şi definitivează mecanismul de 

realizare a dreptului executorului 

judecătoresc la accesul la informaţie. 

Totodată se asigură  accesul la informaţia 

cu privire la actele notariale îndeplinite 

favorizează substanţial identificarea 

patrimoniului debitorului în procedura de 

executare în cazul suplinirii patrimoniului 

acestuia sau circulării bunurilor.  

În vederea asigurării accesului 

executorilor judecătorești la informația cu 

privire la actele notariale, a fost elaborat 

și promovat proiectul Legii cu privire la 

organizarea activității notarilor. 
Acest proiect de lege a fost aprobat de 

Guvern la ședința Guvernului din 16 

iunie 2015.  
În art. 7, alin. (2), lit. d), al acestui proiect 

este specificat accesul executorului 

judecătoresc la informaţia cu privire la 

actele notariale îndeplinite şi poate fi 

eliberată şi la cererea executorului 

judecătoresc. În acest sens, prevederea 

asigură şi definitivează mecanismul de 

realizare a dreptului executorului 

judecătoresc la accesul la informaţie. 
Totodată, asigurarea accesului la 

informaţia cu privire la actele notariale 

îndeplinite, favorizează substanţial 

identificarea patrimoniului debitorului în 

procedura de executare în cazul suplinirii 

patrimoniului acestuia sau circulării 
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bunurilor. 

Act. 3.3.4. punct. 1 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor şi 

executorilor 

judecătoreşti privind 

noul mecanism de 

reparare a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul I 

2012 – IV 2016 

1. În anul 2011, la 15 decembrie, INJ a 

desfăşurat un seminar cu genericul 

„Interpretarea şi aplicarea Legii nr.87 din 

21.04.2011 privind repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti”, fiind instruite 52 persoane 

(judecători şi procurori). 

În anul 2012, au fost desfăşurate 6 

seminare, la care au fost instruire 253 

persoane. Respectiv: 

- în perioadele 27-28 martie şi 14-15 

iunie, INJ în parteneriat cu Ministerul 

Justiţiei şi Consiliul Europei, a desfăşurat 

2 seminare cu genericul ,,Eficacitatea 

remediilor naţionale în privinţa duratei 

procedurilor judiciare şi de executare”, 

fiind instruite 77 persoane (judecători, 

procurori, executori judecătoreşti, 

reprezentanţi ai MJ şi MF). 

- la 13, 14 şi 18 iunie, INJ în parteneriat 

cu Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, a desfăşurat 3 seminare cu 

genericul „Procedura de executare – 

aspecte de drept comparat. Respectarea 

termenului rezonabil la executarea 

hotărîrilor judecătoreşti”,fiind instruiţi 

149 executori judecătoreşti. 

- la 22 noiembrie, INJ a desfăşurat un 

seminar cu genericul „Respectarea 

Realizată* 

 

INJ 

Alocate 37.9, 

executate 37.9 

Dificultăţi: 

-lipsa spaţiilor de 

studiu  

Riscuri : 

- nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri: 

- urgentarea 

reparaţiei capitale a 

sediilor INJ 

- închirierea spaţiilor 

de studiu 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile.  

 

Concluzii și 

recomandări: 

1. Urgentarea 

construcției unui bloc 

de studii cu hotel și 

cafenea. 

2. Alocarea 

mijloacelor 

financiare pentru 

Actele 

probatoare sunt 

păstrate la INJ.  

 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/no

de/18  

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI  

RAPORT ANUAL 2016 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implimentării SRSJ 2011 – 2016  
 

 

   134 

 

termenilor rezonabili la examinarea 

cauzelor civile şi penale”, fiind instruite 

27 persoane (judecători şi procurori). 

 În anul 2013, la 27 februarie – în 

parteneriat cu UNEJ și USAID, la 20 

martie – în parteneriat cu USAID, la 5 

aprilie, 5 iunie, 11 octombrie, 11 

noiembrie, INJ a desfășurat 6 seminare 

cu genericul „Particularităţile aplicării 

noului mecanism de reparare de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a hotărîrilor judecătoreşti sau a dreptului 

la executarea în termen rezonabil a 

hotărîrii judecătoreşti”, fiind instruite 

205 persoane (102 judecători, 64 

procurori și 39 executori judecătorești). 

În total au fost desfășurate 17 seminare 

la care au fost instruite 510 persoane.      

 

În anul 2014,  la 10 martie şi 19 mai, au 

fost desfăşurate 3 seminare cu genericul 

,,Particularităţile aplicării noului 

mecanism  de reparare de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecare sau executarea în 

termen rezonabil a hotărîrilor 

judecătoreşti”,  la care au fost instruite 78 

persoane (60  judecători, 29 procurori, 16 

executori judecătoreşti). 

  Pe parcursul anului 2015 INJ a 

organizat două seminare, fiind instruite 

76 persoane (38 judecători, 22 procurori 

organizarea 

seminarelor de mai 

multe zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

https://www.in

j.md/ro/planur

https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
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și 16 executori judecătoreşti). 

 

Institutul Național al Justiției, 2016:   

INJ a organizat 2 seminare de formare 

continuă, fiind instruite 51 persoane (25 

judecători, 26 executori judecătoreşti) 

i-de-formare-1 

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

https://www.in

j.md/ro/realiza

ri 

 

 

Act. 3.3.4. punct. 2 

Monitorizarea 

implementării  

Legii nr. 87 din 21 

aprilie 2011 privind 

repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea  

dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen 

rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești, 

Ministerul 

Finanțelor 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

diseminat 

 

Trimestrul I 

2014 – IV 2016 

Departamentul de administrare 

judecătorească elaborează și publică 

trimestrial pe pagina web a Ministerului 

Justiției rapoartele statistice cu privire la 

cauzele privind repararea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti. 

Totodată, în 2014, CRJM a analizat 262 

de cauze intentate în temeiul Legii nr. 87 

a relevat că aceste dosare au fost 

examinate destul de lent. Pe de altă parte, 

judecătorii au motivat sumar hotărârile în 

aceste cauze şi chiar au constatat că 

termenul rezonabil a fost încălcat deşi 

standardele CtEDO nu permit să se tragă 

o astfel de concluzie. 

 

În vederea înlăturării carenţelor 

identificate, recomandăm schimbarea 

procedurii de acordare a compensaţiilor 

pentru încălcarea termenului rezonabil 

Realizată* 

 

            -            - Raportul poate 

fi accesat la 

următoarea 

pagină web: 

http:// 

justice.gov.md/ 

pageview.php?l

=ro& 

idc=56&id=192

9 

 

http://crjm.org/c

ategory/publicat

ions/justitie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/realizari
https://www.inj.md/ro/realizari
https://www.inj.md/ro/realizari
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
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după cum urmează: a) Ministerul Justiţiei 

acordă compensaţiile în baza unei grile 

similare celei folosite de CtEDO; b) 

decizia Ministerului Justiţiei poate fi 

contestată direct la CSJ, care va emite 

soluţia irevocabilă în cazul respectiv.  

 

În cazul menţinerii sistemului actual de 

acordare a compensaţiilor pentru 

încălcarea termenului rezonabil, este 

nevoie: a) să fie introdus în instanţele 

judecătoreşti un sistem care să asigure în 

practică examinarea prioritară a cauzelor 

urgente, inclusiv a celor privind Legea nr. 

87; b) soluţionarea în practică sau în Lege 

a problemei trimiterii la rejudecare a 

cauzelor privind Legea nr. 87;  

 

Pe parcursul semestrului I 2015 au fost 

generalizate și sistematizate într-o formă 

tabelară toate datele pentru a elabora 

partea statistică a raportului și anume: 

lista dosarelor pe care a participat în 

calitate de reprezentant al intereselor 

statului Ministerul Finanțelor, începînd 

cu intrarea în vigoare a legii și pînă la 

finele anului 2013 și cea în care au 

paticipat reprezentanții MJ, pînă la finele 

anului 2014. Prima listă a fost analizată 

prin prisma mai multor criterii: cereri 

privind neexecutarea hotărîrior 

judecătorești definitive și cereri privind 

examinarea duratei procedurilor; în 
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materie civilă și penală; tipul debitorului; 

ponderea sumelor acordate cu titlu de 

prejuiciu material/moral, etc. De 

asemenea a fost elaborată și partea 

narativă. 

A fost definitivată analiza datelor 

statistice pentru MJ și au fost incluse 

rezultatele în partea narativă a raportului. 

Totodată, au fost formulate cîteva 

recomandări, inclusiv de modificare a 

legislației procesual civile. 

Astfel, a fost întocmit Raportul de 

monitorizare a procesului de 

implementare a Legii nr. 87 care a fost 

publicat pe pagina web a Ministerului 

Justiției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/rapoa

rte/2016/ianuari

e/RAPORT_LE

GEA_87.pdf 

 

Act. 3.3.5. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

referitor la eficienţa 

mecanismului existent 

de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-III 

2012 

Conform scrisorilor Ministerului Justiţiei 

a fost solicitată informaţia pentru anii 

2010-2012 cu privire la numărul 

dosarelor de recunoaştere şi încuviinţare 

a executării hotărîrilor judecătoreşti 

străine pe teritoriul Republicii Moldova 

şi copiile hotărîrilor emise de către 

Curţile de Apel Chişinău, Cahul, Comrat, 

Bălţi şi Bender.  Datele statistice au fost 

generalizate  în scopul  elucidării 

dinamicii executării hotărîrilor 

judecătoreşti străine recunoscute pe 

teritoriul Republicii Moldova  de către 

executorii judecătoreşti, cît şi pentru 

stabilirea unei practici uniforme de 

prezentare a acestora spre executare. 

Studiul a fost realizat. 

Realizată* 

06.09.16  

 

0.00 La necesitate vor fi 

înaintate propuneri  

de modificare a 

legislaţiei în  

domeniu 

În urma studiului 

efectuat pe marginea 

cazurilor de 

recunoaştere a 

hotărîrilor străine pe 

teritoriul Republicii 

Moldova s-a 

constatat că după 

emiterea hotărîrilor 

sau încheierilor 

respective nu toate 

instanţele eliberează 

Scrisorile 

Ministerului 

Justiţiei 

nr.02/8418 din 

15.10.2012, 

adresate Curţii 

de Apel 

Chişinău, 

Cahul,  Comrat, 

Bălţi, Bender 

Informaţia 

nr.564 din 

24.10.2012 a 

Curţii de Apel 

Chişinău, 

nr.21148 şi 

nr.23732 din 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2016/ianuarie/RAPORT_LEGEA_87.pdf
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titlurile executorii sau 

unele instanţe 

expediază titlurile 

executorii 

persoanelor fizice sau 

persoanelor juridice 

care au solicitat 

iniţierea procedurii 

de recunoaştere. 

 

04.12.2012 a 

Curţii de Apel, 

nr.2184 din 

26.10.2012 a 

Curţii de Apel 

Cahul, nr.1249 

din 29.10.2012 

Curte de Apel 

Comrat, nr.264 

din 05.11.2012 

Curte de Apel 

Bender 

http://www.justi

ce.gov.md/publi

c/files/file/studii

/studii_srsj/Stud

iul_III_actiunea

_3.3.5.pdf 

 

Act. 3.3.5. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ 

privind mecanismul de 

recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul I, 

2013 

A fost elaborat proiectul de modificare şi 

completarea a unor acte legislative  care 

vizează, inclusiv, perfecţionarea 

mecanismului de executare a hotărârilor 

judecătoreşti. Proiectul a fost adoptat prin 

Legea nr. 37 din 7 martie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative. În vederea perfecţionării 

mecanismului de recunoaştere a 

hotărârilor judecătoreşti străine a fost 

elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care a fost adoptat prin Legea 

nr. 5 din 15 ianuarie 2012. 

Realizată* - .- 

 

-  Legea nr. 37 

din 7 martie 

2012 pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative. 

-   Legea nr. 5 

din 15 ianuarie 

2012 pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative.  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiul_III_actiunea_3.3.5.pdf
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 Proiectul de 

modificare al 

Codului de 

executare în 

acest sens  a 

fost  expediat 

spre examinare 

la 20.06.2013 

Direcţiei 

elaborare a 

actelor 

normative 

Act. 3.3.5. punct. 3 

Organizarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor şi 

executorilor 

judecătoreşti avînd ca 

tematică recunoaşterea 

şi executarea 

hotărîrilor emise de 

instanţele judecătoreşti 

străine 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

1.Plan de 

instruire 

elaborat 

2.Numărul de 

cursuri 

organizate 

3.Numărul de 

judecători şi 

executori 

judecătoreşti 

instruiţi 

Trimestrul I 

2013 - IV 2014 

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.63-13/sem din 

16.12.2013. 

 În anul 2013, la 18 februarie și 21 

martie – în parteneriat cu Programul 

ROLISP, USAID, iar la 30 mai, 23 

septembrie, de către INJ au fost 

organizate 4 seminare cu genericul 

„Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

Realizată* Cu suportul 

USAID, 

ROLISP 

Alocate 19.0, 

executate 19.0 

 

- Planurile de 

formare 

continuă și 

Planurile 

calendaristice 

sînt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj.

md/node/18    

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

 

Hotărîrea 

CSM nr. 23/1 

din 14. 01. 

2014 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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instanţelor judecătoreşti străine şi a 

hotărîrilor arbitrale străine”, fiind 

instruite 120 persoane (51 judecători, 

37 procurori și 32 executori 

judecătorești). 

 În total au fost desfășurate 4 seminare 

la care au fost instruite 120 persoane. 

 

   În anul 2014,  la 2 aprilie şi 28 mai,  

INJ  a organizat 2 seminare cu genericul 

„Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

instanţelor judecătoreşti străine şi a 

hotărîrilor arbitrale străine”, fiind 

instruite 44 persoane ( 18 judecători,13  

procurori, 12 executori judecătoreşti şi  

alte categorii – 1 persoană). (info: INJ) 

Prin hotărîrea CSM nr. 23/1 din 

14.01.2014 au fost delegați 40 de 

judecători pentru participare la  

seminarele organizate de către Institutul 

Naţional al Justiţiei avînd ca tematică 

recunoașterea și executarea hotărîrilor 

emise de instanțele judecătorești străine. 

 


