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RAPORT PRELIMINAR  

< PROMOVAREA REZULTATELOR REFORMEI SECTORULUI JUSTIȚIEI >1  

 

 

1. Promovarea activităţilor pe segmentul justiţiei a început anticipat adoptării Strategiei de 

reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (în continuare Strategie) şi a Planului 

său de acţiuni. De la etapa elaborării acestor documente de politici s-au utilizat diverse 

tehnici de comunicare pentru a face cât mai vizibile activităţile din sectorul justiţiei şi a 

activităţilor Ministerului Justiţiei ca şi coordonator a implementării Strategiei în particular.  

2. Astfel, sub auspiciul Programului Comun al  Uniunii Europene şi a Consiliului Europei 

„Susţinerea Democraţiei în Moldova” şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) proiectul “Suport pentru reforma sectorului justiţiei” a fost posibil elaborarea acestor 

documente de politici precum şi mediatizarea etapelor lor de elaborare. Pe parcursul 

elaborării Strategiei şi a Planului de acţiuni au fost organizate mai multe şedinţe cu actorii 

din sector şi societatea civilă (3 iunie 2011, 19 iulie 2011, 16 noiembrie 2011). La aceste 

şedinţe au participat cca 80 de participanți (membri ai grupului de lucru inter-instituţional 

care au participat la elaborarea acestor documente de politici, reprezentanţi ai societăţii 

civile din sector, reprezentanţi a misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, 

reprezentanţi ai organizaţiilor internaționale relevante,etc.). De asemenea, pentru 

promovarea acestor documente de politici şi motivarea tuturor părţilor interesate de a se 

implica activ la etapa elaborării şi a monitorizării lor ulterioare, a fost identificat un slogan de 

promovare şi un set de materiale publicitare. Sloganul campaniei de promovare a fost 

identificat “Justiţie pentru fiecare”. Acest slogan fiind imprimat pe toate materialele 

publicitare, şi anume pe versiunea print a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, pe 

carnete de notiţe şi pixuri. Strategia a fost publicată în 1500 de exemplare şi împreună cu 

celelalte material promoţionale a fost distribuită întregului corp de magistraţi la prima 

Adunare generală a judecătorilor din februarie 2012. De asemenea acestea au fost 

distribuite tuturor membrilor grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei şi la toate evenimentele care au fost organizate în contextul 

implementării Strategiei.  
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3. De asemenea, în decembrie 2011 cu suportul susţinerii financiare a Programului Comun al 

Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova” a fost posibilă 

elaborarea a trei spoturi de promovare în privinţa celor mai sensibile subiecte ale reformei în 

sectorul justiţiei (limitarea imunităţii judecătorilor, responsabilizarea judecătorilor, reforma 

procuraturii). În contextul aceluiași proiect, a fost contractat un prestator de servicii care a 

asigurat un nou design al site-ului oficial al Ministerului justiţiei, care să corespundă rigorilor 

de accesibilitate a informaţiei şi să asigure transparenţa activităţilor de reformă. Prin 

urmare, pe site-ul Ministerului justiţiei, instituţie care este coordonatorul reformei în sectorul 

justiţiei a fost creat un directoriu numit „Reforma sectorului justiţiei”, unde pot fi accesate 

cele mai relevante informaţii asupra gradului de implementare a Strategiei şi a Planului său 

de acţiuni, cum ar fi: Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei, Regulamentul 

de activitate a grupurilor de lucru interinstituţionale privind coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei, agenda şedinţelor de lucru, componenţa nominală a membrilor 

grupului de lucru, rapoartele intermediare şi anuale ale acestora, priorităţile de asistenţă 

tehnică în atenţia comunităţii donatorilor, etc. Efectele nu s-au lăsat prea mult aşteptate, iar 

acest lucru o demonstrează rezultatele sondajelor de opinie publică şi rezultatele 

monitorizării societăţii civile. A se vedea rezultatele proiectului „Monitorizarea implementării 

politicilor anticorupţie în APC în 2012” finanţat de Fundaţia Soros - Moldova /Programul 

Buna Guvernare, în care Ministerul justiţiei s-a clasat pe locul 2 la calitatea paginilor web 

dintre autorităţile autorităţile publice centrale şi ale unor agenţii publice. 

4. Dat fiind faptul că Ministerul Justiţiei nu a avut o unitate distinctă în cadrul structurii sale 

funcţionale dedicată pentru relaţiile cu mass-media, în luna august 2011 cu suportul PNUD 

proiectul “Suport pentru reforma sectorului justiţiei” a fost contractat un comunicator cu 

experienţă pentru a asigura o comunicare mai eficientă cu mass-media şi societatea civilă. 

Ulterior această iniţiativă fiind susţinută şi de proiectul “Suport tranzitoriu pentru 

Consolidarea Capacităţii Administraţiei Publice”.  

5. Pe parcurs, odată cu reorganizarea structurii instituţionale a aparatului central al Ministerului 

Justiţiei a fost creată o nouă structură “Serviciul Mass media şi protocol”, care va prelua 

comunicarea cu reprezentanţii mass media şi societatea civilă. 

6. Pentru a optimiza comunicarea cu reprezentanţii societăţii civile, Ministerul justiţiei a 

constitut o platformă de comunicare prin organizarea şedinţelor comune trimestriale. Astfel, 

la întrunirea cu societatea civilă care a avut loc în octombrie 2012 s-a decis să elaborarea 

unei matrice comune cu activitățile pe care le desfășoară donatorii și societatea civilă. 

Această matrice comună există deja, dar este continuu și în proces de completare. Această 

platformă este utilizată pentru a aduce la cunoştinţă reprezentanţilor societăţii civile despre 

proiectele pe care le demarează Ministerul justiţiei şi alte instituţii din sector şi, de 

asemenea se stabilesc priorităţile anuale ale Strategiei pentru a asigura o participare cât 

mai largă în procesul de luare a deciziilor. 

7. Sporul considerabil de vizibilitate obținut ca urmare de Ministerului Justiției poate fi probat 

prin numărul în continuă creștere a materialelor jurnalistice în care această instituție este 

menționată ca actor principal sau este în calitate de sursă importantă, apărute în presa din 

Moldova în ultimul an și jumătate.  

http://soros.md/department/342
http://soros.md/department/342
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8. Primele rezultate s-au făcut simțite de chiar de la sfârșitul anului 2011. O monitorizare 

permanentă care a început să fie realizată atunci pe cont propriu, atestă că pe parcursul a 

doar trei luni numărul știrilor, reportajelor și dezbaterilor ce privesc Justiția s-a ridicat 

substanțial. Principalele subiecte au privit Strategia de Reformă în Sectorul Justiției, acțiunile 

anti-raider ale Guvernului și organelor de drept, Legea Cultelor și Legea antidiscriminare. 

Propriile noastre observații au fost confirmate și de o monitorizare a frecvenței apariției 

structurilor guvernamentale în audiovizual, realizată de Direcția comunicare și relații cu 

presa a Guvernului. Astfel, raportul de monitorizare pe luna octombrie 2011, care ne-a fost 

furnizat, relevă că pe parcursul acestei luni Ministerul Justiției a fost menționat în 32 de 

materiale difuzate de 7 cele mai importante televiziuni din Moldova (Moldova 1, ProTV 

Chișinău, Publika TV, TV7, N4, Prime TV și NIT), în cele mai dese cazuri (19) într-un context 

neutru, ceea ce demonstrează poziția echilibrată pe care o menține Ministerul în raport cu 

principalii actorii sociali. În acelașii timp, Ministerul a apărut de 12 ori în context pozitiv și 

doar o singură dată a fost tratat într-un context negativ. La toți acești parametri Ministerul 

Justiției a depășit celelalte instituții guvernamentale, cu excepția Guvernului (66 de apariții 

per total) și a Ministerului Afacerilor Interne (105 apariții per total).  

9. Din păcate, aceasta a fost singura măsurătoare realizată din exteriorul Ministerului Justiției, 

care altfel s-ar fi dovedit foarte utile pentru estimarea unor tendințe și corectarea anumitor 

direcții de activitate.  

10. De asemenea, a fost realizată o evaluare a aptitudinilor, metodelor, precum și a sistemului 

de comunicare și relații cu publicul din Ministerul Justiției, în urma căreia au fost alese și 

instruite un șir de persoane – directori și alți responsabili din departamente, care au 

capacități de a întreține relații cu presa, de a răspunde la întrebările jurnaliștilor în 

problemele ce țin de competența lor. Toate acestea nu numai că au micșorat puternic din 

presiunea ce revenea până atunci exclusiv în sarcina ministrului, dar au și lărgit substanțial 

orizontul asupra activității Ministerului Justiției. 

11. Nu ne-am limitat, însă, la metodele tradiționale de comunicare și am dezvoltat în această 

perioadă o rețea de interacțiune pe rețele de socializare, convenindu-se asupra dezvoltării 

pe viitor a unei adevărate platforme de discuții, accesibilă nu doar specialiștilor, ci și 

publicului larg, adică tuturor celor care ar trebui să beneficieze de pe urma reformelor în 

domeniu.  În perspectivă, această platformă ar putea fi trecută pe un suport propriu, sub 

forma unui forum de discuții sau blogg, prin intermediul căruia ar putea să-și formuleze 

criticile sau propunerile cel mai larg spectru de utilizatori de Internet. Eforturile depuse pe 

această dimensiune n-au fost, de altfel, trecute cu vederea, pagina Ministerului Justiției de 

pe Facebook devenind cea mai animată printre cele create și întreținute de instituțiile de 

stat, fapt care a fost remarcat și de participanții la proiectul on-line Bloguvern. La fel, 

aceștia au apreciat prezența Ministerului Justiției pe Twitter și, nu în ultimul rând, conținutul 

site-ului oficial al Ministerului Justiției. În aceeași ordine de idei, au fost organizate un șir de 

întâlniri informale, offline, ale ministrului Oleg Efrim cu cei mai reprezentativi blogg-eri, dar 

și cu reporterii și activiștii organizațiilor neguvernamentale partenere, un asemenea format 

de discuții urmând să fie pe viitor instituționalizat și să devină periodic. 
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12. Platforma web a Ministerului Justiției a cunoscut în această perioadă o creștere importată și 

în prezent înregistrează nu mai puțin de 30 de mii de vizitatori lunari, conform contorului 

integrat. Creșterea este substanțială, având în vedere că până la finalizarea noii interfețe, 

contorul înregistra doar puțin peste patru mii de vizitatori. Reușita se datorează unei 

restructurări complexe a formei și conținutului informației plasate pe site, dar și campaniei 

de promovare a noului site, desfășurate în conformitate cu sarcinile asumate.  

13. De asemenea, am dezvoltat, prin eforturi constante, relațiile cu reporterii specializați în 

probleme de ordin juridic, dar și cu directorii de presă, astfel încât subiectul reformei în 

Sectorul Justiției a devenit unul prioritar pe agenda instituțiilor mass-media. Aceasta ne-a 

permis ca, într-o perioadă relativ scurtă de timp, să transformăm presa în principalul aliat al 

conducerii Ministerului în promovarea măsurilor reformatoare și anticorupție în sistemul 

judecătoresc. Aceasta a ajuns nu doar să preia informațiile difuzate prin canalele oficiale, 

dar și să susțină din proprie inițiativă proiectele guvernamentale promovate pe această 

direcție.  

14. Drept exemplu, pot servi câteva inițiative legislative de mare rezonanță, cum ar fi Legea 

privind egalitatea de șanse (Legea antidiscriminare), pachetul de legi privind reforma 

sistemului judecătoresc, adoptat de Parlament în vara anului 2012 în pofida rezistenței 

opuse atât din partea unor grupuri sociale, cât și a unor forțe politice, inclusiv din cerrcul 

guvernamental, sau pachetul de modificări ce vizează lupta cu corupția promovat în prezent 

de Ministerul Justiției. În acest sens, au fost elaborate și puse în aplicare planuri complexe 

de comunicare, datorită cărora s-a reușit nu doar depășirea divergențelor dintre 

componentele Alianței de guvernământ și, în final adoptarea acestor inițiative, dar și o 

simțitoare modificare a opiniei publice în favoarea Ministerului Justiției. Pentru aceasta au 

fost organizate un șir de mese rotunde și dezbateri publice, cu participarea unui spectru larg 

de oficialități, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai societății civile, precum și 

dezbateri televizate, care au consolidat relațiile deja constante între Ministerul Justiției, pe 

de o parte, și presă și instituțiile societății civile, pe de altă parte.  

15. În aceeași ordine de idei, au fost pregătite proiectele necesare pentru crearea și 

instituționalizarea unui club de presă, care să asigure periodic comunicarea directă între 

jurnaliști, precum și actori relevanți din societatea civilă, și conducerea și funcționarii din 

Ministerul Justiției, dar și a unor cursuri de instruire pentru jurnaliștii specializați pe teme 

juridice, ambele activități urmând să fie realizate odată cu identificarea resurselor financiare 

necesare.  

16. Până atunci, în octombrie 2012 Ministerul Justiției i-a premiat în premieră pe cei mai buni 

jurnaliști care scriu pe teme legate de funcționarea justiției, laureați fiind nominalizați 

Anastasia Nani, de la ziarul Adevărul Moldova, Olga Grosul, de la portalul Kommersant.md, 

și Alina Radu, de la Ziarul de Gardă. Premierea celor mai buni reporteri a fost deja 

instituționalizată printr-un ordin al ministrului, anual urmând să fie organizat un concurs 

pentru cele mai bune investigații sau abordări inedite, la care vor putea participa, începând 

din 2013, atât jurnaliștii din presa scrisă, cât și cei din presa audiovizuală.  



            
 

 5 

17. Pentru aceasta, au fost identificați și legate relații de colaborare cu un grup de jurnaliști 

specializați în problemele justiției sau responsabili pentru acest domeniu în redacțiile unde 

lucrează, pregătiți să se angajeze în sprijinul reformelor din sectorul Justiției. Cele mai 

active, în acest sens, pe parcursul întregii perioade, s-au dovedit a fi câteva posturi de 

televiziune – TV7, Moldova 1, N4, ProTV, Publika TV, Jurnal TV; ziare – Adevărul Moldova, 

Ziarul de Gardă, Timpul, Panorama; posturi de radio – Radio Europa Liberă, Radio Chișinău, 

Vocea Basarabiei; portaluri on-line – Kommersant.md, UNIMEDIA, Union; agenții de presă – 

InfoPrim New, INFOTAG. Listele de contacte, cu numerele de telefoane, adresele de e-mail 

și alte informații necesare ale colaboratorilor acestora și altor redacții au fost, de asemenea, 

alcătuite.  

18. La sfârșitul anului 2012, Ministerul Justiției a elaborat și aprobat un Plan de comunicare 

pentru promovarea rezultatelor Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției, care identifică de 

altfel, pe lângă presă, și alte grupuri țintă ale strategiei noastre de comunicate. Astfel, e 

vorba atât de un public intern, actorii din sectorul justiției și funcționarii publici angajați în 

acest sector, cât și de cel larg, reprezentat de cetățenii simpli, beneficiari direcți ai 

reformelor implementate în domeniu. De asemenea, un accent deosebit este pus pe 

capacitatea de penetrare a mesajului difuzat de Ministerul Justiției în rândul publicului 

specializat, în care au fost incluși partenerii noștri strategici de dezvoltare – naționali și 

internaționali, dar mai ales reprezentanții societății civile, prin intermediul organizațiilor 

neguvernamentale a căror arie de activitate are legătură cu funcționarea instituțiilor statului 

de drept și apărarea drepturilor omului.  

19. În acest context, deosebit de benefic s-a dovedit parteneriatul cu mai multe instituții ale 

societății civile, prin intermediul căruia Ministerul Justiției a reușit să-și eficientizeze 

activitățile de promovare a inițiativelor sale legislative. Drept exemplu poate servi suportul 

pe care Ministerul Justiției l-a oferit la desfășurarea unei campanii de informare cu genericul 

”Discriminarea este o crimă”, organizată de Asociația pentru Dezvoltare și Cooperare din 

Moldova. În cadrul acesteia au fost produse patru spoturi de informare privind prevederile, 

avantajele și modul de aplicare a Legii privind egalitatea de șanse (Legea antidiscriminare), 

care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2013, precum și organizate un șir de dezbateri 

televizate pe marginea acestui subiect. La fel, urmează să fie organizată o întâlnire 

informală a ministrului justiției și autorilor acestei legi cu bloggerii și reprezentanții societății 

civile și editat un ghid informativ. La fel, în acest sens poate fi menționat proiectul unei 

pagini săptămânale destinată în mod special reformei în sectorul Justiției în Ziarul de Gardă, 

cu suportul Fundației Soros și în colaborare cu Ministerul Justiției.  

20. Drept urmare, Ministerul Justiției a reușit să evite implicarea sa în scandalul politic de 

proporții izbucnit la începutul anului 2013 ca urmare a unui tragic incident de vânătoare la 

care au participat mai mult actori importanți din sectorul justiției, inclusiv procurorul general 

și câțiva magistrați. Ba mai mult, Ministerul Justiției și-a menținut poziția de lider și promotor 

consecvent al reformelor inițiate în acest sector. Acest fapt se datorează atât atitudinii 

echilibrate pe care au adoptat-o reprezentanții Ministerului în raport cu presa, cât și unui șir 

de evenimente programate din timp în conformitate cu Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de Reformă în sectorul Justiției și Planul de comunicare pentru 

promovarea rezultatelor obținute, finalizat și aprobat în această perioadă.  



            
 

 6 

21. În prezent, eforturile noastre se axează pe unui nou set de proiecte legislative în 

conformitate cu Strategia de Reformă în Sectorul Justiției, care vizează în mod special 

măsurile de luptă și combatere a corupției. Astfel, la începutul lui februarie a fost organizată 

o nouă rundă de dezbateri publice pe seama pachetului de inițiative anticorupție, elaborate 

de Ministerul Justiției. În cadrul celei din urmă, reprezentanții Consiliului Europei au 

prezentat, de altfel, concluziile preliminare ale expertizei solicitate de Ministerul Justiției, 

care s-au dovedit în general pozitive și au descurajat astfel rezistența ce se opune de unii 

actori din interiorul sistemului judecătoresc, prin intermediul Consiliului Superior al 

Magistraturii. Ambele runde de dezbateri au fost pe larg mediatizate de presă, deopotrivă cu 

acordul semnat cu Fundația Konrad Adenauer pentru dezvoltarea unui sistem electronic de 

informare destinat executorilor judecătorești sau cererea ministrului Oleg Efrim de înăsprire 

a sancțiunii aplicate judecătorului Grigore Zubati, care printr-o decizie judecătorească a 

favorizat un coleg de la Curtea de Apel.  

22. De un larg interes s-au bucurat și discuțiile pe care conducerea Ministerului Justiției, 

împreună cu cea a Comisiei Electorale Centrale, au purtat-o cu reprezentanții Consiliului 

Europei pe marginea proiectului Legii privind finanțarea partidelor politice, precum și 

informația difuzată prin intermediului biroului de presă al Ministerului cu privire la finalizarea 

acestui proiect și expedierea lui pentru aprobare la Guvern. De asemenea, cele mai 

importante instituții de presă au preluat și redifuzat, într-un fel sau altul, comunicatele cu 

privire la vizita oficială pe care Oleg Efrim a întreprins-o la începutul lunii februarie în 

Lituania, în componența delegației conduse de ministrul Afacerilor Externe, Iurie Leancă, și 

discuțiile separate pe care le-a purtat cu judecătorii și președintele Curții Supreme de 

Justiție de la Vilnius, cu reprezentanții mediului academic și ministrul lituanian al Justiției.  

 


