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Țara-beneficiar
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contractantă
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Beneficiarii
indirecți

Locația principală
Alte locații
Data inițierii
Proiectului
Durata Proiectului

Republica Moldova
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Ministerul Justiției, reprezentat de Mecanismul de Coordonare și
Monitorizare al implementării Planului de Acțiuni al Strategiei de
Reformare a Sectorului Justiției
Beneficiarii indirecți primari: sistemul judecătoresc (Consiliul Superior al
Magistraturii, Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție și
judecătoriile de sector), Procuratura (Procuratura Generală, Consiliul
Superior al Procurorilor), direcțiile de investigație și operative ale
Ministerului Afacerilor Interne, pentru apărare (Serviciul de asistență
juridică garantată de stat, Conciliul Baroului și membrii), pentru
executarea sentințelor (serviciile instituțiilor penitenciare și de
probațiune din cadrul Ministerului Justiției și Asociația Executorilor
Judecătorești), Centrul pentru Drepturile Omului și Centrul Național
Anticorupție. Alți beneficiari indirecți: orice persoană sau entitate care
devine implicată în sistemul judecătoresc, precum agresori sau victime,
reclamanți sau pârâți, precum și publicul larg și toți cetățenii și apatrizii
care depind de supremația legii pentru a-și proteja propria persoană și
proprietate și cea a familiei lor, drepturile omului și cele civile.
Chișinău, Republica Moldova
Republic Moldova
29 APRILIE 2013
36 luni

Proiectul este creat şi realizat pentru a sprijini Reformele de Politici în Sectorul Justiţiei în
Republica Moldova (în continuare - Moldova), implementarea Strategiei relevante şi Planului de
Acţiuni, în special ce ţine de aspectele cheie identificate în Termenii de referinţă ai Proiectului,
cum sunt coordonarea participativă generală a Reformei în Sectorul Justiţiei bazată pe consens,
monitorizarea performanţei reformei în sector cu o reevaluare ulterioară, sprijin instituţional
puternic şi dezvoltarea părţilor interesate cheie, şi consultări deschise şi regulate cu societatea
civilă şi partenerii de dezvoltare.
Accentul de bază al implementării Proiectului va fi pe sprijinirea Mecanismului de Coordonare și
Monitorizare al implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției și Planului de Acțiuni,
Ministerului Justiției și altor beneficiari-cheie la implementarea eficace și durabilă de ansamblu a
Reformei sectorului justiției. Activitățile Proiectului intenționează să acorde sprijin specializat și
tehnic, să identifice și să abordeze adecvat deficiențele instituționale ale procesului de reformă și
mecanismului său la monitorizarea implementării sale și, după necesitate, să eficientizeze și să
modifice aranjamentele relevante în baza unui consens al beneficiarilor, Guvernului în general și
al actorilor nestatali. Proiectul vine să asigure coordonarea optimală și relaționarea tuturor
părților interesate implicate.
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SUMAR EXECUTIV
Progresul de ansamblu și direcțiile-cheie

În linii generale, în cadrul perioadei de raportare, Proiectul și-a intensificat în continuare tempoul
stabilit spre sfârșitul anului inițial de implementare. Echipa de asistență tehnică (AT) și-a
desfășurat activitatea în modul prevăzut de planul general al Proiectului și planurile relevante
pentru prima și a doua parte a 2014 care au fost ajustate la cadrul ce include mecanismul de
monitorizare și coordonare condus de MJ, dar fiind unul stratificat, implicând toate părțile
interesate din sectorul justiției în conotația sa cea mai largă. În timpul implementării Proiectului,
Echipa AT a încercat să ia în considerare contextul specific al țării, constituit din tensiuni politice
și intrasectoriale și factori conecși. Proiectul și-a continuat contribuția în vederea optimizării și
eficientizării implementării Strategiei de reformare a sectorului judecătoresc (SRSJ) și a atins și
alte obiective stabilite pentru această perioadă.
Comparativ cu situația de la începutul anilor 2013 și 2014, spre sfârșitul perioadei de raportare,
cota generală a activităților implementate a sporit de la 56 și 60 la 66%, sugerând că în afară de
faptul că fac față volumului de lucru actual, instituțiile sectoriale și Mecanismul de Monitorizare și
Coordonare (MMC) al reformei a reușit să recupereze anumite acțiuni amânate din perioadele
precedente. Continuând asistența la sporirea eficienței tehnice și consolidării mecanismului de
implementare al SRSJ, în perioada de raportare Proiectul și-a extins susținerea imediată și s-a
concentrat asupra realizării rezultatelor reformei. A acordat asistență la promovarea
instrumentelor de bugetare și absorbție și la managementul de ansamblu al reformei sectorului,
astfel încât aceasta să corespundă cu cerințele programelor UE de susținere a politicilor de
reformă sectorială.
Activitățile organizaționale
Rezultatele implementării sale în a doua perioadă de șase luni au fost raportate în cadrul ședinței
Comitetului de Coordonare din 24 iulie 2014. Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) a
considerat rezultatele satisfăcătoare. CCP de asemenea a adoptat un Plan de lucru (PL) pentru a
doua jumătate a anului 2014 care a fost ajustat pentru a specifica PL general și a aborda
necesitățile nu doar ale secretariatului sau instituțiilor sale, asigurând implementarea adecvată a
SRSJ și PA, dar și eficientizând sistemul MMC în ansamblu pentru asigurarea monitorizării și
coordonării eficiente și orientate spre impact. Echipa AT a asigurat elaborarea unei Strategii de
Comunicare actualizate pentru Proiect și un Grafic de implementare adecvat.
Din punct de vedere al considerațiunilor de vizibilitate, în cadrul promovării paginii web a MJ, în
special a directoriului ce ține de SRSJ, Proiectul a contribuit cu materiale și actualizări ale paginii
web, precum și cu informații disponibile pe platforma existentă de gestionare a ajutorului general,
menținută de GM.
Component I

Liderul echipei (LE și EJPS desemnat) au menținut contacte și au asigurat fluxul comunicării cu
privire la statutul implementării SRSJ și PA între și cu secretariatul Consiliului Național pentru
reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (CNROOND), reprezentanții Președinției și
asistenților cu oficiul la MJ, precum și i-au susținut. Din cauza alegerilor parlamentare ce urmează
să aibă loc pe 30 noiembrie 2014, care ar putea să afecteze compoziția CNROOND, următoarea sa
ședință a fost amânată pentru prima parte a an ului 2015 (Activitățile 1.1 și 1.2).
Lipsa implicării Parlamentului în lucrările MMC a fost în continuare abordată prin angajamentul
asigurat și participarea activă a conducerii și reprezentanților secretariatului său și a comitetului
relevant la lucrările ce țin de SRSJ în legătură cu promovarea procesului legislativ și a bazei de
date (activitatea 1.4).
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În vederea îmbunătățirii în continuare a provocărilor și deficiențelor organizaționale, procedurale
și instituționale ale cadrului și mecanismului de coordonare/monitorizare a reformei sectorului
justiției, Proiectul a continuat acordarea de asistență tehnică și specializată la: perfecționarea
formatului, elaborarea și publicarea rapoartelor de implementare a SRSJ (activitatea 1.3);
consolidarea și instruirea grupurilor de lucru, inclusiv a GL VII (activitățile 1.5, 1.6, și 1.9); sprijinul
acordat secretariatului MMC la efectuarea monitorizării și coordonării implementării SRSJ
(activitatea 1.7); și promovarea și implementarea regulamentelor MMC (activitatea 1.11). În
special, echipa AT a Proiectului a acordat asistență specializată și permanentă la îmbunătățirea și
ajustarea șablonului, formatului rapoartelor analitice care au incorporat date și tabele relevante
automat generate de instrumentul de monitorizare computerizată a implementării PASRSJ; a scos
în evidență formatul raportării cu privire la realizări, dificultăți, soluții propuse, aspecte bugetare,
contribuții ale donatorilor și societății civile; a produs un raport actualizat cu privire la
Contribuția și Nivelul de Implementare al PASRSJ de instituțiile sectorului justiției; a susținut sau
a participat la pregătirea, ținerea și documentarea tuturor ședințelor GL; a oferit asistență la locul
de muncă, a împărtășit abilități, elaborat module și desfășurat activități cu membrii GL și
secretariatul MMC care au inclus elemente de instruire în cursul evaluării intermediare a SRSJ/PA,
elaborarea instrumentelor de comunicare și raportare, inclusiv cu privire la absorbția bugetară și
programul relevant al UE de asistență; a contribuit la eficientizarea interacțiunii lor cu instituțiile
sectoriale, inclusiv producând o matrice actualizată a activităților PASRSJ rămase și detalii de
contact ale punctelor focale imediat responsabile pentru implementarea și raportarea acestora;
precum și a întreprins alte acțiuni având drept scop eficientizarea funcționării MMC. În rezultatul
acestor și altor măsuri de consolidare a capacității, îmbunătățirilor instituționale și de
reglementare, Secretariatul și MMC în general și-au consolidat competențele tehnice și
organizaționale de bază în gestionarea implementării SRSJ.
Una dintre evenimentele principale ale Proiectului în 2014 a fost evaluarea intermediară a SRSJ și
PA, care a fost promovată și substanțial completată prin intermediul misiunilor ETS și a unui
cadru cuprinzător și participativ, alcătuit dintr-un set de ateliere și alte evenimente, analiză feedback și promovarea proiecte de tabele de modificări la documentele de politici în chestiune.
Exercițiul a dovedit durabilitate și oportunitate conceptuală și tehnică generală a documentelor de
politici de bază respective. În același timp, a permis elaborarea unor propuneri de modificări
necesare (așteptate pentru acest tip de documente de politici și reforme relevante) care pe lângă
un șir de modificări noi și substanțiale ale formulării activităților existente trebuie să abordeze
necesitatea unificării și îmbunătățirii consecvenței activităților continui; corectarea listelor
instituțiilor responsabile. În afară de aceasta, elaborarea indicatorilor de monitorizare a SRSJ/PA
a fost abordată prin intermediul reevaluării estimărilor costurilor activităților prevăzute de
documentele de politici respective și programul corespunzător al CBTM și propunerea altor
indicatori de rezultat specificați pentru promovarea procesului bugetar, în special pentru CBTM
2015-2017 (activitatea 1.8).
Proiectul aproape a realizat ciclul de analiză funcțională a capacității instituțiilor sectoriale de
realizare a reformei (activitățile 1.10 și 1.14) desfășurate în combinație cu elementele analizei
funcționale depline. Efectuând, în perioada de raportare, analiza funcțională a Departamentului de
Administrare a Penitenciarelor (DIP), Centrului pentru Informați Judiciare (CIJ), Centrului de
Armonizare a Legislației (CAL) și a Departamentului de Administrare Judecătorească (DJA),
Proiectul a acoperit structurile MJ. Un rezultat principal a fost faptul că volumul de lucru legat de
strategie în instituții a fost destul de redus, comparativ cu volumul de lucru care urma să fie
executat de Direcția Legislație și alte unități ale aparatului central al MJ. În general, capacitatea
unităților este suficientă pentru implementarea a activităților strategiei aflate încă în curs de
implementare. În plus, Proiectul a desfășurat o analiză funcțională deplină a altor instituții cheie
din sectorul justiției, în special a Consiliului Superior al Magistraturii și a Centrului pentru
Drepturile Omului. Deși ambele instituții întrunesc standardele internaționale de bază relevante,
există spațiu pentru îmbunătățire suplimentară a cadrelor lor legal și instituțional, ajustarea
distribuirii rolurilor și competențelor, structurii și managementului resurselor umane. În același
timp, în termeni de precondiții pentru implementarea adecvată a SRSJ și PA, capacitatea acestora
a părut să fie suficientă. Dintre instituțiile-cheie, Procuratura Generală este aceea care nu a fost
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inclusă într-o astfel de analiză. Această activitate a fost amânată din cauza întârzierii adoptării noii
Legi cu privire la serviciul procuraturii publice.
După elaborarea metodologiei generale, lansării instrumentului de monitorizare integrat și
desfășurării instruirilor în perioada anterioară, nu au mai fost făcute schimbări majore la model.
Până în prezent, activitatea respectivă a fost încheiată (activitățile 1.18 – 1.19). Proiectul a asigurat
actualizarea datelor de intrare relevante și reflectarea tabelelor și indicatorilor analitici generați
de modulul de raportare de rezultat în raportul intermediar pentru 2014 cu privire la
implementarea PASRSJ.
Proiectul de asemenea s-a axat pe îmbunătățirea planificării strategice, bugetare, procedurilor de
absorbție și capacitatea sectorului justiției. Aceasta a implicat sprijin și eficientizarea cadrului
ședințelor comune regulate și acordarea instruirii personalului responsabil de planificarea
strategică și monitorizarea implementării reformei (activitățile 1.16 și 1.17), precum și setul de
măsuri privind alocarea resurselor din bugetul de stat (activitatea 1.21). Datorită sprijinului
permanent acordat de echipa AT, Expertul-cheie nr. 2, în prezent MJ dispune de capacitate mult
mai bună de coordonare a planificării strategice, dovedită prin elaborarea ordonată și la timp a
Strategiei Sectoriale de Cheltuieli (CBTM pentru Justiție).
Reevaluarea devizelor de cheltuieli, efectuată în perioada de raportare anterioară, a dezvăluit
faptul ca grupul de lucru privind CBTM din cadrul MOJ dispune de capacitate deplină pentru a
contesta devizele de cheltuieli și de a alcătui bugete mai realiste pentru implementarea planului
de acțiuni aferent SRSJ. Urmare a unui model standardizat de stabilire a cheltuielilor, Proiectul în
mod independent a alcătuit devizele de cheltuieli pentru acțiunile SRSJ în desfășurare și a ajuns la
rezultate care erau foarte aproape de cele produse de grupul de lucru privind CBTM din cadrul
Ministerului Justiției. Bugetele aprobate de grupul de lucru privind CBTM sunt foarte aproape de
cele produse în mod independent, necorespunzând doar cu 14% față de estimările făcute de
Proiect. Devierea standard este de doar 3%. Pe de altă parte, solicitările de buget prezentate de
instituțiile responsabile pentru implementarea SRSJ au fost de 2,5 ori mai mari decât bugetele
aprobate, deși situația diferă cu mult de la o instituție la alta. Ca urmare a exercițiului de reevaluare a cheltuielilor efectuat în perioada precedentă, a fost generată o listă de indicatori de
rezultat mai specifici care vor fi folosiți ca valori de intrare pentru indicatorii de rezultat și impact
pentru indicatorii ce urmează să fie elaborați.
Proiectul a pus mai mult accent pe capacitatea de absorbție a instituțiilor implementatoare a
Planului de Acțiuni al SRSJ. O evaluare interimară a executării bugetului a demonstrat deficiențele
unor actori în utilizarea bugetelor în timp util. Constatările evaluării respective au fost prezentate
la ședința GL pentru Pilonul 7, împreună cu o listă cuprinzătoare de acțiuni de remediere.
Contribuția, în dimensiunea sa, a contribuit la activarea contractelor de achiziții și aprobarea de
către Guvern a rectificărilor necesare la Legea bugetului pentru 2014.
Componenta II

Ca urmare a evaluării efectuate în perioada anterioară (activitatea 2.4), Proiectul a efectuat o
analiză a situației actuale cu aplicarea metodologiei ex-ante și analizei impactului de
reglementare, cadrul instituțional și legal existent. Principalele recomandări incluse într-un raport
și prezentat beneficiarilor interesați s-a referit la construirea unui sistem integrat, sinergizarea
EIR și analizei ex-ante treptat în vederea evitării dublării și suprapunerii; asigurarea
implementării adecvate a evaluării impactului, alcătuită din două etape (corect introdus în
proiectul de lege); consolidarea autorității de supraveghere a MJ, secretariatului pentru analiza
ex-ante și EIR cu consecințe pentru ministerele nesupuse; promovarea cadrului pentru
identificarea, prevenirea, gestionarea și soluționarea situațiilor de conflicte de interese; alocarea
resurselor umane și materiale adecvate în vederea dezvoltării expertizei interne; aplicarea
regulamentelor și politicilor existente (activitatea 2.5).
Proiectul și-a mărit considerabil contribuția la implementarea activităților prevăzute de domeniul
de intervenție 7.2.2 al PASRSJ, în ceea ce ține îmbunătățirea procesului de legiuire în vederea
asigurării stabilității, previzibilității și clarității actelor legislative, inclusiv elaborarea unui manual
cu privire la elaborarea actelor normative și a inclus crearea și adoptarea de către GL relevant a
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conceptului de manual privind elaborarea actelor normative și cuprinsul indicativ al manualului.
Pe această bază, Proiectul s-a angajat în acordarea asistenței suplimentare pentru elaborarea
capitolului (părții) generale al manualului și a unui capitol privind tehnicile de elaborare a legilor
(activitatea 2.6).
În cadrul aceluiași domeniu, Proiectul a oferit asistență specializată semnificativă la promovarea
bazei de date legislative (activitatea 2.9). Recomandările specifice au inclus faptul că
reorganizarea Registrului Actelor Normative (RAN) trebuie să aibă loc în etape substanțiale și
tehnologice separate, inclusiv sortarea legislației cu privire la administrarea publică, conectarea
actelor legislative, clasificarea; acordurile internaționale, hotărârile judecătorești și legislația
locală; generarea fișierelor în PDF care pot fi căutate; convertirea în formate care permit editarea
textului; structurarea; și generarea automată a versiunilor consolidate ale actelor normative.
Asistența la optimizarea bazei de date de acte normative a fost combinată cu sprijinul expertului
la crearea datei de baze online privind elaborarea actelor normative (activitatea 2.10). Aceasta a
implicat analiza factorilor tehnici, instituționali și legislativi care susțin sau îi împiedică
dezvoltarea. Ultimele au inclus lipsa unui registru sigur al actelor legislative și o clasificare
națională uniformă (tipurile organizației, legislației etc.) și lipsa legislației primare. În baza
recomandărilor ETS, GM a rechemat de la Parlament proiectul legii cu privire la actele normative,
care în prezent este promovată în mod corespunzător. Asistența expertului a inclus indicațiile
specifice cu privire la prevederile necesare ce urmează să fie incorporate în aceasta și se acordă în
continuare.
Componenta III

Susținerea la îmbunătățirea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe (activitatea
3.1) și evaluarea și actualizarea priorităților de asistență externă (activitatea 3.2), precum și
eficientizarea mecanismului pentru a asigura schimbul permanent de informații dintre
organizațiile neguvernamentale, publicul și părțile interesate (activitatea 3.3) s-au axat pe
elaborarea și promovarea listei priorităților pentru asistența externă în prezent oferind date
consolidate nu doar cu privire la activitățile în legătură cu care s-a solicitat aceasta și
angajamentelor corespunzătoare identificate de donatori și OSC, dar de asemenea și resursele
bugetare relevante pentru implementarea acestora. În paralel, Echipa AT a acordat asistență la
elaborarea și crearea unei date de baze online funcțională interactivă și care să poată fi actualizată
cu regularitate, pentru coordinarea lor. În afară de datele menționate mai sus, aceasta urmează să
furnizeze informații privind îndeplinirea angajamentelor donatorilor relevanți și ale OSC,
produselor și altor rezultate produse și activități desfășurate, precum și implicarea acestora în
afacerilor sectorului justiției care nu fac parte din domeniile identificate în listele prioritare
elaborate de beneficiari.
Echipa AT a oferit susținere Secretariatului MJ/MMC la pregătirea și desfășurarea întrunirilor cu
donatorii și OSC pe 20 octombrie 2014.
Perioada de raportare a fost marcată de o amplificare considerabilă a contribuției Proiectului cu
privire la sporirea caracterului cuprinzător al comunicării, sensibilizarea, activității și campanii de
publicitate în ceea ce ține procesul de reformare a sectorului justiției, diapazonul și natura
asistenței UE, inclusiv programul de suport bugetar și rezultatele sale (activitatea 3.4). Pe baza
consultațiilor și analizei ulterioare, Echipa AT a acordat asistență la elaborarea unui plan de
comunicare detaliat pentru sensibilizare, inițial (pe trei luni) și ulterior pentru un an (octombrie
2014 – septembrie 2015), pentru promovarea proceselor și rezultatelor reformei în chestiune și
sprijinul bugetar al UE, examinat și adoptat de Grupul de Lucru pentru Pilonul VII pe 22 iulie și,
respectiv, pe 23 septembrie 2014. În plus, Echipa AT asistă la coordonare și oferă contribuții ale
experților instituțiilor implicate în elaborare și la organizarea evenimentelor și activităților
prevăzute de Planurile respective. Mai mult, Proiectul imediat a sprijinit implementarea unui șir
de activități și evenimente prevăzute în Planurile de Comunicare din punct de vedere al oferirii
resurselor necesare și consilierii experților. Cele mai semnificative dintre ele au fost sau s-au
referit la: digitalizarea și utilizarea unificată a logoului SJRS și a mesajelor de însoțire; pregătirea
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și organizarea unei vizite offline pentru bloggeri la o instanță de judecată renovată din Anenii Noi;
aniversarea de un an a serviciului e-apostilă; elaborarea istoriilor de succes, sponsorizate de
Departamentul de Administrare Judecătorească, cu privire la condițiile din instanțele
judecătorești și pregătirea materialelor pentru publicare cu privire la testarea integrității;
elaborarea și imprimarea unei broșuri generale cu privire la implementarea și rezultatele SJRS;
producerea a cinci bannere uniforme aferente SJRS; organizarea unui program TV și a unui
reportaj extins de presă privind îmbunătățirile în sistemul justiției juvenile; deschiderea unui
Centru social de reabilitare pentru persoanele aflate în libertate condiționată din Florești;
pregătirea conceptului și lansarea unui program săptămânal cu privire la justiție pe un post de
radio național.
Proiectul a continuat susținerea grupului intern de comunicare al ofițerilor PR (responsabili de
activitățile de comunicare) și îmbunătățirea mecanismului regulat de coordinare a acestora.
Asistența a inclus elaborarea și distribuirea ghidurilor de comunicare, elaborarea unui modul de
instruire, angajarea unor experți media avansați și ținerea unui curs de instruire specializat
pentru ofițerii PR, precum și implicarea acestora în atelierul de lucru pentru jurnaliști privind
reforma din sectorul justiției, ținut pe 17 iunie 2014 și, respectiv, pe 10 iulie 2014. Mediul
instituțional pentru promovarea reformei sectorului justiției a fost consolidat prin crearea unui
Grup de lucru pentru comunicare, instituit prin Ordinul MJ Nr. 328 din 28 iulie 2014. Proiectul a
susținut crearea acestuia, precum și pregătirea și ținerea ședințelor sale principale, inclusiv prima
dintre ele, care a avut loc pe 9 octombrie 2014.
Evenimentele principale din cadrul Proiectului în perioada 1 noiembrie 2014 – 30 aprilie 2015
Tabelul evenimentelor principale enumeră direcțiile-cheie și activitățile specifice ce urmează să
fie urmate și implementate în următoarea perioadă de șase luni. După cum s-a sugerat, acestea
sunt elaborate în așa mod, încât în afară de susținerea eficienței tehnice a mecanismului de
implementare a SRSJ, să se axeze pe asigurarea impactului real asupra reformei sectorului justiției
în desfășurare, atingerea unor rezultate specifice tangibile observabile. Cele mai importante
obiective pentru perioada următoare a implementării Proiectului sunt: completarea evaluării
intermediare și expertizarea SRSJ și PA, elaborarea măsurilor pentru elaborarea și aplicarea unui
set de indicatori de rezultat/impact; promovarea instrumentului integrat de monitorizare și a
sistemului general relevant; asistență la elaborarea unui concept și set relevant de activități de
sensibilizare și mediatizare privind reforma sectorului justiției, inclusiv cadrul programului de
susținere bugetară a UE.

8

