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I. PREZENTARE GENERALĂ 
 
 

 Misiunea și structura Ministerului Justiției 

 

Ministerul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr.698 din 30.08.2017 cu 

privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. 

 

Ministerul își realizează funcțiile în următoarele domenii:  

    1) reforma sistemului justiției şi de drept, anticorupție și integritate; 

    2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei; 

    3) informaţia juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;  

    4) relaţii internaţionale pe segmentul justiției și drepturilor omului;  

    5) reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

    6) reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională; 

    7) reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti; 

    8) profesii şi servicii juridice; 

    9) politici punitive ale statului; 

    10) administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanţelor judecătoreşti; 

    11) expertiză judiciară; 

    12) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat. 

 

Aparatul central al Ministerului Justiției are următoarea structură: 

- Ministru  

- Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu) 

-  Agentul guvernamental  

- Secretar general de stat 

 - Secretari de stat (2) 

 - Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 - Direcția elaborare acte normative 

 - Direcția avizare acte normative 

 - Direcţia profesii şi servicii juridice 

 - Direcţia agent guvernamental 

 - Direcţia cooperare juridică internaţională 

 - Direcția relaţii internaţionale  

 - Direcţia contencios 

 - Direcţia management instituțional 

    Secţia financiar-administrativă 

    Secția managementul documentelor  

    Serviciul resurse umane și probleme speciale  

    Serviciul informare și comunicare cu mass-media 

  - Serviciul relații cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

  - Serviciul audit intern 

 

Autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției sunt: 

 Administrația Națională a Penitenciarelor 

 Inspectoratul Național de Probațiune  
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 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

 Centrul Național de Expertize Judiciare 

 Agenția Resurse Informaționale Juridice 

 Direcția de Justiție a Găgăuziei 

 Agenția Națională a Arhivelor 

 

 

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE 
 

Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 

 

Creația legislativă este una din cea mai importantă funcție a Ministerului Justiției, acesta fiind 

promotorul majorității proiectelor de acte normative în domeniul justiției, drepturilor omului, 

integrității, anticorupției, politicilor penale și execuționale, precum și celor care derivă din celelalte 

competențe ale ministerului. 

Sistemul judecătoresc a constituit prioritatea esențială în politicile realizate de Ministerul Justiției 

care finalmente au impact major asupra celorlalte sectoare. Politicile demarate de Ministerul 

Justiției în acest domeniu au derivat în cea mai mare parte din Planurile de acțiuni ale Guvernului, 

dar și din alte documente de politici naționale și sectoriale, cât și din necesitățile și 

disfuncționalitățile semnalate în practică și au drept scop asigurarea independenței și integrității 

judecătorilor și procurorilor, creșterea profesionalismului și fortificarea mecanismelor de 

responsabilizare a acestora, eficientizarea mecanismelor de control al averii și intereselor, astfel 

încât integritatea actorilor în sector să fie asigurată, iar flagelul corupției care finalmente afectează 

toate domeniile și sferele vieții sociale să fie eliminat.  

În continuare se vor elucida cele mai importante proiecte de acte normative elaborate, promovate și 

adoptate în anul 2019 pe domeniile de activitate ale ministerului. 

 

 În domeniul sistemului judecătoresc și cel al procuraturii 

 

Modificarea Constituției în partea ce ține de sistemul judecătoresc 

 

În vederea limitării imunității judecătorilor, unificării modului de numire, anulării termenului inițial 

de numire a judecătorilor pe 5 ani și modificării componenței Consiliului Superior al Magistraturii, 

Ministerul Justiției a reinițiat promovarea proiectului Legii pentru modificarea Constituției 

Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție). 

Proiectul legii a fost transmis la avizare tuturor autorităților interesate în data de 9 octombrie 2019 

iar pentru excluderea tuturor divergențelor, proiectul a fost transmis pentru reavizare la 19 

decembrie 2019 (scrisoarea nr. 03/12534), iar la 30 decembrie 2019 (scrisoarea nr. 03/12902) a fost 

transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

Asigurarea reprezentativității și transparenței Consiliului Superior al Magistraturi (CSM) 

 

În scopul asigurării unei reprezentativități în componența CSM, Ministerul Justiţiei a elaborat 

proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii. 
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Prin proiectul de lege elaborat se propune inversarea proporției reprezentării judecătorilor în CSM 

și anume 3 judecători din prima instanță, 2 de la curțile de apel și un judecător de la CSJ. Adițional, 

s-au stabilit noi prevederi privind alegerea de către Adunarea Generală a Judecătorilor a membrilor 

CSM din rândul judecătorilor. 

Proiectul legii a fost adoptat de către Parlament în lectură finală la 20.12.2019 (Legea nr.193). 

Totodată, s-a solicitat Comisiei de la Veneția expertizarea prevederilor adoptate. 

 Reformarea Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor 

În vederea asigurării imparțialității depline a tuturor judecătorilor Curții Supreme de Justiție, a 

calității actului de justiție, restabilirii încrederii în justiție, precum și în vederea creării premiselor 

pentru uniformizarea practicii judecătorești, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii cu privire 

la reformarea Curții Supreme de Justiție și a organelor procuraturii. 

Scopul proiectului de lege a fost: 

 Revederea competențelor CSJ, astfel încât aceasta să examineze doar chestiuni de drept; 

 Reducerea numărului de judecători la CSJ; 

 Evaluarea actualilor judecători ai CSJ și ai procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, 

precum și alți actori cheie din sistem. 

În scopul asigurării conformității proiectului cu standardele internaționale în materie, a fost 

solicitată opinia Comisiei de la Veneția care în cadrul sesiunii Plenare din 11-12 octombrie 2019 a 

adoptat Opinia preliminară asupra proiectului de lege. La fel, la solicitarea Ministerului Justiției și 

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a efectuat expertiza 

proiectului de lege prin emiterea unei Opinii interimare. 

Urmare a analizei proiectului de lege, concluzia esențială expusă cu titlu de principiu a acestor două 

Foruri Internaționale a fost ca orice modificare care vizează sistemul judecătoresc să respecte 

principiul independenței și inamovibilității judecătorilor. În același timp, instituirea unor mecanisme 

de evaluare extraordinară a judecătorilor urmează a fi circumscrise în limita cadrului constituțional 

existent. 

Prin prisma recomandărilor formulate de către Comisia de la Veneția și ODIHR, au fost elaborate 

liniile directorii ale conceptului de evaluare a judecătorilor, în special sub aspectul integrității și 

intereselor acestora care au fost transmise în adresa Comisiei de la Veneția la 22.11.2019. La fel, 

conceptul ajustat a fost transmis și către partenerii de dezvoltare. 

Modificarea mecanismului de selectare a candidaților la funcția de Procuror General  

Prin Legea nr.128/2019 au fost operate modificări în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Potrivit modificărilor adoptate concursul pentru funcția de Procuror General constă din două etape: 

1) preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției; 2) selecția 

candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor. Astfel, noile prevederi statuează că numirea 

Procurorului General de către Președintele țării se face la propunerea Consiliului Superior al 

Procurorilor din rândul candidaților propuși de către Comisia constituită de Ministerul Justiției.  

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de 

Procuror General a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.249a din 27.09.2019. 
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Prin Ordinul ministrului justiției nr. 271 din 17 octombrie 2019 a fost aprobată componența 

Comisiei de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General care a selectat 4 candidați. 

Lista candidaților selectați a fost remisă în adresa Consiliului Superior al Procurorilor la data de 18 

noiembrie 2019. 

 

Proiectul noului document de politici în sectorul justiției 

În scopul asigurării continuității în consolidarea sectorului justiției, la începutul anului 2019 

Ministerul Justiției a demarat exercițiul de elaborare a unui nou document de politici în sectorul 

justiției. Proiectul noii Strategii a fost elaborat de Ministerul Justiției în baza 

propunerilor/sugestiilor formulate în scris și a celor prezentate verbal în cadrul discuțiilor cu actorii 

din sectorul justiției și alte persoane interesate și a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiției 

pentru consultări publice în luna aprilie.  

În luna august 2019, Ministerul Justiției a solicitat asistența Consiliului Europei pentru efectuarea 

unei expertize la proiectul inițial al Strategiei prin raportare atât la constatările făcute de către 

experții Consiliului Europei în evaluarea strategiei anterioare, cât și ținând cont de noile priorități. 

Opinia experților a fost recepționată în luna septembrie 2019.  

Pe parcursul lunii decembrie 2019 proiectul Strategiei a fost ajustat la recomandările Consiliului 

Europei și a fost demarat procesul de elaborare a proiectului Planului de acțiuni care reflectă 

domeniile de intervenție strategică identificate în proiectul Strategiei. 

Ambele documente au fost plasate pe pagina web a Ministerului Justiției www.justice.gov.md la 

directoriul „Noua Strategie în sectorul justiției / Proiectul Strategiei pentru Asigurarea 

Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2020-2023”. 

 

 În domeniul politicii penale 

 

- În vederea asigurării clarității normelor procesual-penale și executării hotărârilor Curții 

Constituționale nr. 30/2018 și nr. 6/2019, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor 

acte normative (proiect înregistrat în Parlament cu nr. 285) care a fost adoptat de Parlament în I 

lectură la 20 decembrie 2019. Proiectul reglementează următoarele: 

 ajustarea termenelor și procedurii de contestare a refuzului organului de urmărire penală de a 

primi o plîngere sau un denunț; 

 adaptarea limitelor temporale privind formularea contestațiilor în fața judecătorului de 

instrucție; 

 revizuirea art. 521 din Codul de procedură penală prin care a fost instituit mecanismul de 

desemnare a reprezentantului persoanei juridice împotriva căreia a fost intentat un proces 

penal. 

- În scopul executării hotărârilor Curții Constituționale nr. 28/2018 și  nr. 32/2018 a fost elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea Codului contravențional care a fost adoptat de către 

Parlament în lectură finală la 6 decembrie 2019 (Legea nr.159). Principalele modificări vizează: 

 atribuirea contravențiilor de violență în familie la termenul special de prescripție a 

răspunderii contravenționale; 

 perfecționarea modului de aplicare a sancțiunii pentru actele de violență în familie; 

http://www.justice.gov.md/
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 delimitarea nulității relative și absolute a procesului-verbal cu privire la contravenție; 

 delimitarea temeiurilor de încetare a procesului contravențional în cazul nulității relative sau 

absolute a procesului-verbal cu privire la contravenție. 

 

 În domeniul drepturilor omului 

Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 

În vederea îmbunătățirii cadrului normativ privind acordarea asistenței juridice garantate de stat și 

protecției victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, a fost elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (proiect înregistrat în Parlament cu nr. 

285) care a fost adoptat de către Parlament în I lectură la 20 decembrie 2019. Urmare a modificării 

cadrului normativ, victimele și prezumatele victime ale traficului de ființe umane vor beneficia de 

asistența juridică garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor obținute. În același timp au fost 

incluse ca beneficiari de asistență juridică și solicitanții de azil. 

 Asigurarea egalității și eradicarea practicilor discriminatorii 

 

În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea și combaterea discriminării dar și fortificării 

mecanismului instituțional, Ministerul Justiției a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor 

acte legislative, în special a Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr. 

298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalității. Principalele obiective ale proiectului sunt: extinderea criteriilor de non-

discriminare; consolidarea cadrului instituţional în domeniu; îmbunătăţirea mecanismului de 

colectare de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, precum și de monitorizare și 

evaluare a acestor date etc. 

Proiectul a fost aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 635 din 5 iulie 2018 şi a fost înregistrat în 

Parlament cu nr. 235 în 6 iulie 2018. Avînd în vedere că proiectul legii nu a fost adoptat de 

Parlament în nici o lectură, la investirea noului legislativ, potrivit procedurii regulamentare 

parlamentare, proiectul a fost restituit Ministerului Justiţiei care îl va supune unui nou proces de 

consultare. 

În scopul asigurării corespunderii cadrului legal național cu standardele internaționale în domeniu, 

în special cu cele statuate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și 

recomandările ECRI, în luna august 2019, Ministerul Justiției a solicitat asistența Consiliului 

Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menționat.  

La începutul lunii decembrie 2019, expertiza Consiliului Europei asupra proiectului de lege a fost 

oferită Ministerului Justiției. În prezent, proiectul de lege se ajustează la recomandările formulate, 

iar ulterior va fi supus consultărilor publice. 

 
Prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie 

 

- În scopul asigurării executării efective a ordonanțelor de protecție prin monitorizarea electronică 

de către organele de probațiune a persoanelor care comit acte de violență în familie la etapa de 

aplicare a măsurilor de protecție victimei, Ministerul Justiției a inițiat procedura de modificare a 

cadrului legislativ.  
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- În scopul fortificării drepturilor materiale și procesuale ale victimelor infracțiunilor ce atentează la 

libertatea și inviolabilitatea sexuală a persoanei, în corespundere cu standardele instituite prin 

Convenția de la Istanbul și Convenția de la Lanzarote, cu suportul Centrului Internațional „La 

Strada” și a experților antrenați a fost elaborat un prim proiect de modificare a cadrului normativ 

care a fost transmis Ministerului Justiției pentru promovare. Pe parcursul anului 2019 Ministerul 

Justiției a organizat mai multe ședințe de lucru cu antrenarea experților în materie, în cadrul cărora 

au fost puse în discuție prevederile proiectului elaborat. 

 

 În domeniul asigurării integrității în sectorul public 

 

Reglementarea normativă a SIA „e-Integritate” 

Pentru a spori eficiența și impactul sistemului de declarare a averilor și intereselor în format 

electronic, a fost elaborat proiectul Conceptului tehnic SIA „e-Integritate” și adoptat la 15 martie 

2019 (Hotărârea Guvernului nr.183). Principalele prevederi vizează: 

 modul de depunere, de verificare și de control automatizat a declarațiilor de avere și interese 

personale; 

 registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale;  

 registrul subiecților care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică la 

care are acces orice utilizator. 

De asemenea, a fost demarată și procedura de promovare a proiectului Regulamentului SIA „e-

Integritate”, care a fost transmis pentru avizare la 21.11.2019.  

Elaborarea mecanismului de implementare a Legii nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate 

În vederea asigurării implementării art. 9 alin. (2) din Legea nr. 122/2018, a fost elaborat proiectul 

Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor 

ilegale. Prin proiect se instituie și măsuri de protecție a avertizorilor. Or, protecția avertizorului de 

integritate este esențială pentru protejarea interesului public şi promovarea unei culturi a 

responsabilităţii şi integrităţii publice.  

Proiectul a fost transmis Guvernului pentru examinare la 27 decembrie 2019. 

 

Reglementarea regimului juridic al cadourilor 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor a fost elaborat de către 

Ministerul Justiţiei în colaborare cu Centrul Național Anticorupție şi cu suportul Proiectului comun 

al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi 

prevenire” (CLEP), care are drept obiectiv major consolidarea cadrului normativ și instituțional 

anticorupţie în Republica Moldova în concordanţă cu standardele europene şi internaţionale. 

Asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor reprezintă una dintre acțiunile prevăzute în 

Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020. 

Proiectul Hotărârii privind regimul juridic al cadourilor își propune să ofere agenților publici o mai 

bună înțelegere a prevederilor Legii nr.82/2017 în partea ce ține de regimul juridic al cadourilor și 

să îmbunătățească aplicabilitatea practică a acestuia. Un aspect important al proiectului îl constituie 

stabilirea limitelor pentru valoarea totală admisă a cadourilor oferite din politeţe sau cu prilejul 

anumitor acţiuni de protocol. Proiectul urmează a fi avizat cu toate autoritățile interesate. 

 
 



Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

 

9 

 

 

 În domeniul profesiilor și serviciilor juridice 
  

La data de 1 martie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială. Pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 246/2018 au fost elaborate următoarele acte normative: 

 Ordinul ministrului justiției nr. 59 din 27.02.2019 cu privire la aprobarea modelului girurilor 

notariale și a certificatelor notariale. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 62 din 01.03.2019 cu privire la aprobarea modelului cererii 

de desfacere a căsătoriei prin acordul soților. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 126 din 18.05.2019 cu privire la aprobarea modelului 

încheierii de învestire cu formulă executorie. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 178 din 8.07.2019 cu privire la organizarea și desfășurarea 

licitațiilor de către notar. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 329 din 10.12.2019 cu privire la registrele notariale și modul 

de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială. 

În scopul asigurării realizării în practică a expertizelor ecologice a fost aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 621 din 11.12.2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. 

 

 În domeniul sistemului administrației penitenciarelor  
 

- În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 300/2018 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare au fost elaborate următoarele acte normative: 

 Ordinul ministrului justiției nr. 19 din 21.01.2019 cu privire la aprobarea Codului 

deontologic al funcționarului public cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 22 din 23.01.2019 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea și desfășurarea perioadei de probă pentru funcționarul public cu statut 

special debutant din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 65 din 05.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 132 din 21.05.2019 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 Ordinul ministrului justiției nr. 168 din 26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului 

privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

- Prin  Hotărârea Guvernului nr. 210/2019 au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului 

nr. 914/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de 

serviciu. Modificările operate au drept scop atribuirea dreptului de a primi locuințe de serviciu 

și  funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare. 
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Expertiza juridică a proiectelor de acte normative 
 

Potrivit prevederilor Legii nr.100/2017, Ministerul Justiției efectuează  expertiza juridică pentru 

toate proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației publice centrale de 

specialitate şi autorităţile publice autonome. Expertiza juridică are menirea de a asigura: a) 

concordanţa între proiectul actului normativ și prevederile Constituţiei, ale tratatelor internaţionale 

la care Republica Moldova este parte, ale legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene, 

concordanţa proiectului actului normativ cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum şi cu cea a 

Curţii Europene a Drepturilor Omului; b) respectarea standardelor internaţionale în domeniul 

drepturilor omului; c) reglementarea integrală a raporturilor sociale abordate în proiect; d) 

încadrarea dispoziţiilor proiectului în cadrul normativ în vigoare; e) corespunderea proiectului 

actului normativ normelor tehnicii legislative. 

Mai jos sunt reflectate datele statistice privind procesul expertizei juridice. 
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De asemenea, actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate şi ale 

autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale omului sînt supuse 

expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei.  

 

Numărul actelor departamentale înregistrate este reflectat în diagramă. 
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Relațiile cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

 

Potrivit competențelor sale, Ministerul Justiției asigură reprezentarea Guvernului în Parlament și 

Curtea Constituțională. Regulamentul cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlament și la 

Curtea Constituțională este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 872/2013. Pentru a asigura 

această reprezentare, ministerul: 
 

- pregătește materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul 

ședințelor comisiilor permanente ale Parlamentului, ședințelor Biroului permanent al Parlamentului 

şi ședințelor plenare ale Parlamentului; 
 

- prezintă rapoarte şi informaţii pentru Guvern cu privire la mersul şi rezultatul examinării în 

Parlament a proiectelor de acte legislative după fiecare şedinţă plenară; 
 

- pregăteşte materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul 

şedinţelor Curții Constituționale;  
 

- asigură participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale. 

Pe parcursul anului 2019 au avut loc: 

 ședințe plenare ale Parlamentului – 31; 

 ședințe de Guvern – 44; 

 ședințe ale Curții Constituționale – 14. 
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Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc 

 

 Asigurarea implementării hărții instanțelor de judecată 

În scopul asigurării implementării Legii nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor 

judecătorești și Hotărîrii Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de 

construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare 

a sistemului instanţelor judecătoreşti pe parcursul anului de referință au fost transmise în 

administrarea Ministerului Justiției terenul pentru construcția Judecătoriei Orhei, Drochia și 

Căușeni. Totodată, au fost înregistrate la Agenția Servicii Publice, drepturile patrimoniale ale 

Ministerului Justiției  asupra terenurilor nominalizate. 

De asemenea, a fost achiziționat Caietul de sarcini pentru serviciile de proiectare a noii clădirii a 

Judecătoriei Edineț, iar cu suportul consultativ al Băncii Mondiale, proiectul urmează a fi ajustat la 

standardele internaționale în construcții. 

 

 Mentenanţa, administrarea și dezvoltarea sistemului informaţional judiciar 
 

Implementarea noii versiuni PIGD 

 

În cadrul reformei instituţionale a sistemului judiciar, informatizarea a constituit o prioritate. Prin 

dezvoltarea sistemului informațional se asigură un suport esenţial procesului de modernizare a 

actului de justiţie. Cu toate acestea, implementarea soluţiilor IT este un proces continuu, care 

implică adaptarea la noile cerințe ale cadrului normativ, precum și la inovațiile în domeniu.  

Începînd cu luna ianuarie a anului în curs, au fost implementate pe mediul de producție, treptat, în 

toate instanțele judecătorești, în fază de exploatare experimentală funcționalitățile noului PIGD 

(PIGD 5.0).  

În legătură cu necesitatea definitivării dezvoltării și implementării versiunii PIGD 5.0, precum și a 

dezvoltării unor funcționalități adiționale pentru sistemul informațional judiciar și în legătură cu 

extinderea asistenței tehnice oferite de Programul pentru Justiție Transparentă (USAID), la 

solicitarea Agenției, prin Hotărîrea nr. din 19 septembrie 2019, CSM a dispus extinderea perioadei 

de exploatare experimentală a sistemului informational judiciar pînă în luna iunie 2020. 

De asemenea, pe parcursul anului în curs, odată cu implementarea în exploatare experimentală a 

sistemului informațional judiciar a fost lansat în mod etapizat și Portalul național al instanțelor de 

judecată (PNIJ) pentru toate judecătoriile și curțile de apel. Astfel, paginile instanțelor au fost 

îmbunătățite pentru publicul larg prin oferirea posibilității accesării informației privind activitatea 

sistemului judecătoresc, prin introducerea un meniu de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe 

de văz. Meniul conține mai multe opțiuni menite să faciliteze navigarea portalului pentru persoanele 

cu deficiențe de văz cum ar fi, posibilitatea măririi textului, schimbării culorilor de fon ale paginii și 

a contrastului, citirii, voce a textului, măririi cursorului de navigare, evidențierea textului cu alte 

culori, opririi sau pornirii animațiilor, măririi, micșorării spațiului între cuvinte  și altele. Același 

meniu de accesibilitate se regăsește și pe pagina web a AAIJ. 

De asemenea, a fost coordonată activitatea de asigurare a instanţelor judecătoreşti cu echipament 

tehnic şi programe necesare pentru funcţionarea sistemului informaţional, fiind procurate și instalate 

187 calculatoare cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă. Totodată, a fost acordată 
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asistenţă metodologică zilnic şi instruiți 1372 angajați ai instanţelor în scopul utilizării corecte a 

sistemului informațional judiciar. 

 

- Exploatarea experimentală a aplicaţiei informatice e-Dosar 

 

La începutul anului 2019 a fost iniţiată etapa de exploatare experimentală a aplicaţiei informatice e-

Dosar judiciar la Judecătoria Cahul şi Curtea de Apel Cahul. Etapa indicată se află în derulare, în 

legătură cu extinderea perioadei de exploatare experimentală a sistemului informațional judiciar 

pînă în luna iunie 2020 și cu necesitatea soluționării unor probleme de drept apărute pe parcursul 

pilotării.  

La demararea etapei de pilotare a aplicaţiei în două instanţe pilot, au fost încheiate acorduri de 

colaborare cu 21 avocaţi, care şi-au asumat angajamentul să participe la etapa de pilotare şi să 

depună prin intermediul e-Dosar Judiciar cereri de chemare în judecată şi cereri de apel, să solicite 

acces la dosare aflate deja în examinare etc. În perioada de referinţă prin intermediul aplicației 

informatice e-Dosar judiciar au fost depuse 31 cereri de chemare în judecată. 

- Implementarea aplicației de videoconferință 

 

Pe parcursul anului 2019, la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, în 

rezultatul pilotării aplicației de videoconferință pentru procedurile judiciare de la art. 469, 4731 și 

4732 din Codul de procedură penală și prezentarea unui raport în acest sens, CSM prin hotărârea nr. 

108/6 din 26 martie 2019 a dispus a extinde utilizarea aplicației la nivelul întregului sistem 

judecătoresc și în toate instituțiile penitenciare. În același timp Administrația Națională a 

Penitenciarelor a procurat și instalat echipamente de videoconferință în toate instituțiile 

penitenciare. 

În vara anului 2019 prin Ordinul ministrului justiției cît și prin Hotărârea CSM a fost aprobat 

Regulamentul privind desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință în 

instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare, care a fost diseminat actorilor implicați.  

Pe parcursul perioadei de exploatare a aplicației s-a constatat că unele sedii ale instanțelor au în raza 

teritorială penitenciare, dar nu dispun de echipament de videoconferință. În acest scop, Ministerul 

Justiției a inițiat procedura de achiziționare a 9 echipamente pentru a asigura posibilitatea 

desfășurării ședințelor de judecată la distanță cu participarea deținuților pentru toate penitenciarele. 

 

 Evidenţa şi analiza statisticii judiciare 
 

Pe parcursul anului 2019 Agenția a asigurat activitatea de colectare, analiză şi sistematizare a 

datelor statistice din sistemul judecătoresc şi a oferit suport în activitatea instanţelor în domeniul 

statisticii judiciare. Au fost generalizate rapoartele şi informaţiile aferente, prezentate de către 

instanţele judecătoreşti, şi au fost furnizate date la nivel naţional în conformitate cu prevederile 

Legii nr.412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială. 

 Ca rezultat,  au fost colectate din instanțe (15 judecătorii (42 sedii), 4 curţi de apel şi Curtea 

Supremă de Justiţie) și analizate 2198 rapoarte, fiind generalizate 58 rapoarte trimestriale, 

semestriale, şi anuale, care au fost publicate pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi 

Agenției, şi prezentate pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de 

Justiţie şi altor organe interesate. 
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De asemenea, în perioada de referință a fost elaborată şi publicată „Analiza grafică privind 

examinarea dosarelor în instanțele de judecată pe parcursul anului 2018”, ce prezintă performanţa 

instanţelor comparativ cu anii precedenţi, conţinînd informaţii despre sistem cît şi despre instanţe în 

parte. Obiectivele documentului au constituit susținerea implementării instrumentelor, elaborate de 

către Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) pentru eficientizarea și creșterea 

calității justiției. Recomandările CEPEJ se referă la îmbunătățirea utilizării datelor statistice, 

aplicării indicatorilor de eficiență, pentru evaluarea, îmbunătăţirea calităţii activităţii instanțelor 

judecătorești, precum şi în scop de management. Documentul poate fi consultat la următorul link: 

http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice?page=1.  

Suplimentar, Agenția a contribuit la elaborarea proiectelor rapoartelor statistice, care au fost 

introduse în Modulul de raportare statistică electronică, parte integrantă a noului PIGD care 

urmează a fi testate în perioada imediat următoare a anului în curs în instanțele judecătorești 

desemnate pilot (Comrat, Cimișlia și Curtea de Apel Comrat). 

 

 

 
 

Sub aspectul categoriilor de cauze aflate în procedura instanțelor naționale de judecată, în 

perioada anilor 2016-2018, situația se prezintă în modul următor: 

 

Tipul de cauze 2016 2016 (%) 2017 2017 (%) 2018 2018 (%) 

1. Total cauze civile  89427 30% 87009 28% 92740 31% 

2. Total cauze comerciale  17289 6% 25017 8% 14881 5% 

3. Total cauze 

insolvabilitate 
3841 1% 2885 1% 12775 4% 

4. Total cauze de 

contencios administrativ 
17044 6% 15568 5% 14722 5% 

http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice?page=1


Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

 

16 

 

5. Total cauze penale 31841 11% 34888 11% 37738 12% 

6. Total cauze 

contravenționale 
38148 13% 40693 13% 40123 13% 

7. Total  alte categorii 104870 35% 104911 34% 90771 30% 

Totalul calculat de cauze 302460 100% 310971 100% 303750 100% 

 

 

 
 

 

 

 Gestionarea activităţii de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti 

Pe parcursul anului 2019, Agenţia a coordonat şi asigurat activitatea de organizare a instruirilor 

pentru personalul Secretariatului instanţelor judecătorești, delegați în cadrul Institutului National al 

Justiţiei. Astfel, pe parcursul anului 2019 au beneficiat de instruiri 2079 angajaţi din cadrul 

secretariatelor judecătoriilor şi curţilor de apel.  

De asemenea, în perioada de referință cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă au fost 

instruiţi 1372 angajați ai secretariatelor instanțelor judecătorești privind modul de utilizare a noii 

versiuni PIGD 5.0. 

 

 Organizarea activității de management financiar, control şi audit intern în cadrul instanţelor 

judecătoreşti. 

 

Pentru anul 2019, conform Planului de activitate al Serviciului audit intern, au fost preconizate trei 

misiuni de audit cu următoarele tematici incluse: 
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1) Evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial în instanțele de judecată și 

curțile de apel - realizat în cadrul Judecătoriilor Chișinău și Orhei. Raportul elaborat, reflectă 

principalele puncte slabe identificate în derularea procesului auditat, care prejudiciază 

conformitatea acestuia cu cadrul normativ și care sunt o consecință a imperfecțiunii sistemului de 

control intern managerial. Soluțiile pentru corectarea situației existente în vederea diminuării 

riscurilor identificate se regăsesc în recomandările oferite de echipa de audit. Concomitent, urmare 

a neconformităților identificate a fost acordată consiliere managerilor operaționali din cadrul 

judecătoriilor Chișinău și Orhei la elaborarea: 

 

 Regulamentelor-tip cu privire la organizarea și funcționarea activității subdiviziunilor 

instanței judecătorești; 

 Planului de acțiuni - model al instanței judecătorești; 

 Elaborarea Organigramei; 

 Identificarea riscurilor din obiectivele operaționale și individuale ale entității publice, precum 

și completarea/actualizarea Registrului riscurilor; 

 Actualizarea, modificarea Fișelor de Post; 

 Descrierea grafică narativă a proceselor de bază ale entității publice. 

 

2) Evaluarea conținutului dosarului personal al funcționarului public și calitatea aplicabilității 

cadrului normativ în vigoare ce reglementează activitatea funcționarului public în Judecătoria 

Chișinău. Proiectul raportului elaborat a fost remis instanței vizate pentru prezentarea eventualelor 

obiecții.  

 

3) Evaluarea evidenței contabile la judecătoriile Comrat și Orhei- misiune care se află  în proces de 

definitivare. 

 

Activitatea de organizare a misiunilor de audit este susţinută și de Consiliul Superior al 

Magistraturii, care încurajează instanţele să elaboreze planuri de acţiuni și să întreprindă măsuri în 

scopul implementării recomandărilor conţinute în rapoarte.  

 

 

Asigurarea coordonării activităților profesiilor juridice  

 

Potrivit atribuțiilor funcționale, Ministerul Justiției este responsabil de monitorizarea şi efectuarea, 

în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sunt exercitate și prestate serviciile 

juridice de către profesiile liberale (notari, executori judecătorești, avocați, mediatori, administratori 

autorizați, experți judiciari, traducători și interpreți). De asemenea, politicile în domeniul activității 

tuturor profesiilor juridice sunt elaborate și promovate de minister. 
 

 În domeniul profesiei de avocat  

Potrivit Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură, Ministerului Justiției îi este conferită 

competența de eliberare a licențelor în profesia de avocat, ținerea registrului licențelor, retragerea 

licenței, înregistrarea cabinetelor și birourilor asociate de avocați. În vederea realizării 

competențelor atribuite, pe parcursul anului 2018 de către Ministerul Justiției: 

- au fost eliberate 149 de licențe pentru exercitarea profesiei de avocat; 

- au fost înregistrate  116  cabinete ale avocaților/birouri asociate de avocați; 
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- au fost modificate datele din Registrul cabinetelor/birourilor asociate de avocați în legătură cu 

schimbarea sediilor asocierea/retragerea în 150 de cazuri; 

- au fost eliberate 287 de extrase din Registrul cabinetelor/birourilor asociate de avocați. 

Toate datele cu privire la licențele pentru exercitarea profesiei de avocat eliberate și formele de 

organizare a activității de avocat sunt plasate și actualizate pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției, la compartimentul „Persoane autorizate / Avocați / Informația utilă”. 

 

 În domeniul profesiei de notar 

Potrivit prevederilor legale, Ministerul Justiției dispune de competența de a asigura organizarea 

concursului de admitere la stagiul profesional, organizarea examenului de calificare a profesiei de 

notar, precum și eliberarea și retragerea licenței, suspendarea și încetarea activității notarilor. La fel, 

supravegherea și efectuarea controlul activității notariale, precum și ținerea Registrului de Stat al 

Notarilor și eliberarea extraselor din acesta, constituie competența ministerului.  

Potrivit competențelor atribuite, a fost asigurată constituirea: 

- Comisiei de licențiere (Ordinul nr.84/2019) care s-a întrunit în 3 ședințe; 

- Colegiului disciplinar (Ordinul nr.109/2019) care s-a întrunit în 3 ședințe. 

Totodată, Ministerul Justiției deține și gestionează arhiva birourilor notariale de stat din mun. 

Chișinău (constituite în perioada anilor 1968-1998) și a activității notariale ridicate de minister. Pe 

parcursul anului 2019 au fost înregistrate 436 de cereri privind eliberarea duplicatelor, verificarea 

deschiderii procedurilor succesorale etc, fiind eliberate 252 de duplicate și formulate 154 de 

răspunsuri. 

 

 În domeniul profesiei de executor judecătoresc 
 

Ministerul Justiției în limitele competenței supraveghează și efectuează controlul activității 

executorilor judecătorești; eliberează și retrage licențe pentru activitatea executorilor judecătorești și 

dispune suspendarea acestuia; ține Registrul executorilor judecătorești și eliberează extrase din 

acesta. 

Pe parcursul anului 2019, au fost examinate 408 petiții ce țin de activitatea executorilor 

judecătorești. Având în vedere problemele abordate în petițiile examinate, Ministerul Justiției a 

adresat 18 sesizări în adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.. 

În perioada anului 2019, la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești au fost înregistrate 170 de sesizări, fiind declarate admisibile 

pentru examinare în fond 42 de sesizări (11 fiind înaintate de Ministerul Justiției). Colegiul 

disciplinar a examinat în fond 38 de sesizări, fiind emise: 

- 14 decizii de respingere; 

- 10 decizii privind aplicarea sancțiunilor (în 2 cauze a fost aplicată sancțiunea cu 

avertisment/mustrare  cu obligarea executorului judecătoresc de a se instrui, iar în 8 cauze a fost 

aplicată sancțiunea amenzii); 

- în 2 cauze examinarea sesizărilor a fost suspendată pînă la pronunțarea instanței de judecată; 

- în 12 cauze procedura a fost încetată. 
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Obiectul sesizărilor înaintate către Colegiul disciplinar în cea mai mare parte vizează: (1) pretinsa 

ilegalitate a aplicării măsurilor asiguratorii de către executorii judecătorești; (2) aplicarea 

sechestrului pe bunurile care nu aparțin debitorului; (3) necomunicarea actelor.   

 

 

 În domeniul profesiei de mediator 

Pe acest segment, adițional politicilor promovate, Ministerul Justiției este responsabil de eliberarea 

atestatelor de mediator, suspendarea și încetarea activității, precum și ținerea Registrului de stat al 

mediatorilor. 

În perioada noiembrie-decembrie 2019 a fost asigurată desfășurarea probei scrise și verbale de 

atestare a mediatorilor. La proba scrisă au participat 45 candidați din 47 candidați înscriși pentru 

susținerea examenului. În final, au promovat concursul 42 de candidați care au obținut certificatul 

de mediator. 

 

 În domeniul administratorilor autorizați 
 

În limitele prevăzute de Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați, Ministerul 

Justiției are următoarele atribuții: 

- reglementează, supraveghează şi efectuează controlul activităţii de administrator autorizat; 

- asigură secretariatul la Comisia de autorizare şi disciplină;  

- emite autorizaţii pentru activitatea de administrator; 

- ţine Registrul administratorilor autorizaţi;  

- aplică sancţiunile de suspendare şi de încetare a activităţii administratorului în baza deciziei 

Comisiei de autorizare şi disciplină; 

- efectuează controlul din oficiu al activităţii administratorilor şi investighează sesizările şi 

informaţiile privind încălcarea de către aceştia a obligaţiilor lor profesionale; 

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege; 

- consultă opiniile şi solicită propunerile Uniunii administratorilor autorizaţi la soluţionarea 

problemelor ce ţin de reglementarea activităţii de administrator. 
 

În perioada de referință au fost organizate 11 ședințe ale Comisiei de autorizare şi disciplină care a 

decis încetarea activității la 13 administratori autorizați, iar unui administrator i-a fost aplicată 

sancțiunea disciplinară sub formă de avertisment. 

 

 În domeniul profesiei de expert judiciar 
 

În temeiul Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, experţii 

judiciari îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară sau în cadrul 

birourilor de expertiză judiciară. Ministerul Justiţiei înregistrează şi ține evidenţa birourilor de 

expertiză judiciară. 

Pe parcursul anului 2019: 

- au fost eliberate 23 de licențe pentru exercitarea profesiei de expert judiciar; 

- au fost evaluați 28 de experți judiciari; 

- au fost înregistrate 3 birouri (potrivit Registrului de stat al birourilor individuale și asociate de 

expertiză judiciară, în total sunt înregistrate 10 birouri). 
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În temeiul hotărârilor Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari pe parcursul anului au 

promovat examenul de calificare 35 de persoane, dintre care 23 au fost calificate în calitate de 

expert judiciar, iar 12 au primit calificări noi. 

Profesia liberală Nr. de 

profesioniști 

înregistrați în 

Registrul de stat 

Nr. de 

profesioniști ce 

activează 

Nr. de 

profesioniștii 

cu activitatea 

suspendată  

Nr. de 

profesioniștii cu 

activitatea 

încetată 

Avocați 3519 1865 720 264 

Notari 364 308 5 1 

Executori 

judecătorești 

196 166 5 25 

Administratori 

autorizați 

209 157 22 30 

Experți judiciari 332 268 58 6 

Mediatori 933 191 30 1 

Interpreți și 

traducători 

533 515 13 5 

 

Cooperarea Juridică Internațională  
 

Potrivit competențelor, Ministerul Justiției asigură cooperarea juridică internațională în materie 

civilă și penală. Potrivit art. 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția 

privind asistența juridică și raporturile juridice în materie 

civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993, Republica Moldova întreține relații cu Părțile 

Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale. 

Pe parcursul anului 2019, în cadrul Direcției Cooperare Juridică Internațională au fost înregistrate 

8374 scrisori, dintre care 4073 au fost în materie penală, iar 4301 în materie civilă.  

De asemenea, au fost inițiate 104 cauze de extrădare, persoanele fiind reținute atît pe teritoriul 

statelor străine, cît și pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pe teritoriul statelor străine au fost 

reținute persoanele anunțate în căutare de către autoritățile competente ale Republicii Moldova, 

după cum urmează: 
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Din cauzele de extrădare inițiate în anul 2019, au fost extrădate doar 12 persoane: 

 

 
 

 

 

Persoanele reținute pe teritoriul Republicii Moldova, anunțate în căutare de către autoritățile 

competente ale statelor străine: 

 Pentru Turcia – 2 persoane. 

 

De asemenea, pe parcursul anului 2019, au fost inițiate 98 cauze de transfer de persoane 

condamnate: 
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De pe teritoriul Republicii Moldova au fost inițiate 3 cauze de transfer: o cauză în Turcia, o cauză 

în Ucraina și o cauză pentru Azerbaidjan. 

 
 

 

Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești 

 internaționale și naționale 
 
 

 Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

Republica Moldova este reprezentată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către Agentul 

guvernamental, responsabil și de  asigurarea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene în 

cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova. Activitatea Agentului guvernamental este 

asigurată de subdiviziunea specializată din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției. 

În perioada de referință în privința Republicii Moldova au fost pronunțate 54 hotărâri  dintre care 

în 40 cauze a fost constatată cel puțin o violare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (dintre acestea responsabilitatea Federației Ruse a fost constatată în 16 

cauze), iar în 14 cauze nu a fost constatată nici o încălcare.  

Potrivit hotărârilor pronunțate, printre principalele drepturi încălcate se enumeră: dreptul la libertate 

și la siguranță (art.5); dreptul la un proces echitabil (art.6); dreptul la respectarea vieții private și de 

familie (art.8); dreptul la un remediu efectiv (art.13), dreptul la proprietate (art.1 din Protocolul 1). 

De asemenea, Curtea Europeană a pronunțat 32 de decizii, dintre acestea 2 decizii au fost scoase de 

pe rol ca urmare a încheierii acordurilor de reglementare amiabilă. 

Pentru hotărârile și deciziile pronunțate în 2019 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le 

achite reclamanților compensații în mărime de 536196,37 euro și 15000 lei (pentru anul 2018 suma 

a constituit 269855 euro). 
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În anul 2019, Guvernului Republicii Moldova i-au fost comunicate de către Curtea Europeană 107 

de cereri noi. În aceiași perioadă Direcția agent guvernamental a întocmit 68 observații, 31 proiecte 

de comentarii asupra pretențiilor de satisfacție echitabilă și a depus 21 cereri de revizuire la Curtea 

Supremă de Justiție. De asemenea, a fost inițiată procedura de reglementare amiabilă a cauzei pe 78 

dosare și au fost elaborate în jur de 552 de demersuri către autorități pentru formularea observațiilor 

Guvernului Republicii Moldova. 

Prin rezoluțiile adoptate de către Comitetul de miniștri în anul 2019 au fost scoase de sub 

supravegherea executării hotărârilor CEDO versus Republica Moldova -  30 cauze. 
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 Reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată naționale 

 

Pe parcursul anului 2019, au fost depuse 540 cereri de chemare în judecată care în cea mai mare 

parte au vizat: (1) 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; (2) repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. Interesele statului în aceste categorii de 

cauze sunt reprezentate de către Ministerul Justiției. 
 

În tabelul de mai jos sunt reflectate datele pe categorii de cauze. 

Temeiul legal Numărul de cereri înregistrate  în 

instanțele de judecată 

Legea 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 

200 

 

 

 

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti  

147 

Codul administrativ  193 

 

În anul 2019, de către Direcția contencios au fost întocmite următoarele acte procedurale: 

 Referinţe – în număr de 414; 

 Cereri de apel – în număr de 254; 

 Cereri de recurs - în număr de 152; 

 Cereri de suspendare - în număr de 2. 

 

În adresa Ministerului Finanțelor au fost expediate spre executare 148 de titluri executorii. 

Temeiul legal Numărul de 

titluri 

executorii 

 

Suma totală a 

prejudiciului 

 

Legea 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 

78 2765543,00 MDL  

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile 

ilicite ale organelor de urmărire penală ale procuraturii 

şi ale instanţelor judecătoreşti  

70 6033233,00 MDL 
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De asemenea, a fost emis un titlu executorii prin care s-a dispus încasarea prejudiciului din contul 

Ministerului Justiţiei.  

 

Organizarea și funcționarea organelor de probațiune 
 

 Dezvoltarea programelor probaționale 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost fortificate capacitățile în vederea implementării politicilor statului 

în domeniul probațiunii. Astfel, în programe probaționale au fost implicate 769 persoane, după cum 

urmează: 

- 69 persoane - programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS); 

- 93 persoane - programul de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă 

privativă de libertate; 

- 35 persoane - programul probaţional de diminuare a agresivităţii; 

- 12 minori - programul probațional „ForCV”; 

- 139 persoane - programul probațional „Motivaţia spre schimbare”; 

- 110  persoane - programul probațional antialcoolic și antidrog; 

- 89 persoane - programul de asistență și consiliere a agresorilor familiali; 

- 39 persoane - programul de consiliere individuală pentru persoane care au săvîrșit infracțiuni 

„Unu la Unu”; 

- 21 persoane - programul educativ „Cetățenie activă” (proiect pilot); 

- 162 persoane - programul de asistență psihosocială la etapa presentințială. 

 

 Monitorizarea electronică  

 

În temeiul art. 210 alin. (4) din Legea nr. 87/ 2008 cu privire la probaţiune a fost aprobat 

Regulamentul privind monitorizarea electronica a persoanelor (Hotărîrea Guvernului nr. 

1322/2016). Hotărîrea enunțată a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 654 din 11.07.2018.  

Sistemul de monitorizare electronică constă în supravegherea de la distanţă, prin sistemele GPS 

(Sistem Global de Poziționare) a locaţiei şi mişcării persoanelor supuse supravegherii şi controlului, 

printr-un dispozitiv special, constituit din brăţară specială. 

Sunt supuse monitorizării electronice: 

1) persoanele liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal; 

2) persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă 

scurtă de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu articolele 216 şi 217 din Codul de 

executare. 

3) persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligaţii sau 

restricţii. 

Temeiul legal Numărul de 

titluri executorii 

Suma totală a prejudiciului  

Codul administrativ  1 5000,0 MDL 
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Monitorizarea electronică este asigurată de către Serviciul monitorizare electronică și tehnologii 

informaționale din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.335/2019 au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr. 

827/2010, astfel fiind creată Direcția de monitorizare electronică. Ca urmare, a fost modificat și 

statul de personal al INP, fapt ce permite efectuarea monitorizării electronice în regim de 24/24. 

Din momentul implementării monitorizării electronice potrivit datelor statistice, anual, se 

înregistrează o creștere a numărului persoanelor monitorizate. Dacă în 2016 au fost monitorizați 

electronic 2 subiecți în 2018 numărul acestora a ajuns la 89, iar în prezent sunt monitorizați 

electronic 157 subiecți.  

 

 

 

Sistemul administrației penitenciare 
 

 Structura populației penitenciare 
 

La 31 decembrie 2019, în sistemul penitenciar se dețineau 6716 persoane față de 6990 ce se 

dețineau în perioada analogică a anului trecut. Astfel, se constată o descreștere a numărului de 

deținuți cu 274 persoane, ce constituie o scădere de 3,92%. 

Numărul total al persoanelor private de libertate în perioada de raport este constituit din: 

condamnați – 5598 (în 2018-5725), ce constituie o descreștere cu 2,22%; preveniți – 1114 (în 2018-

1261), ce constituie o descreștere cu 11,66%. 

Clasificând numărul total al persoanelor condamnate, după termenul de ispășire a pedepsei, 

observăm că cel mai mare număr de 1985 de persoane aflate în detenție, își ispășesc pedepsele cu 

închisoarea pentru un termen de la 5 la 10 ani, ce constituie 35,46% din numărul total de 

condamnați. Pe locul doi în clasament se află un număr de 1052 de persoane, care își ispășesc 

pedeapsa pe un termen de la 10 la 15 ani, ce constituie 18,79 % și pe poziția a 3-a se află un număr 

de 938 persoane, ce își ispășesc pedeapsa pe un termen de la 3 la 5 ani, ce constituie 16,76 %. 

Pentru infracțiunile mai puțin grave și ușoare, indicatorii statistici au înregistrat o descreștere cu 155 

de persoane condamnate (793 condamnări – 2019 și 948 condamnări - 2018) și o descreștere cu 92 

persoane condamnate pentru infracțiuni ușoare (99 condamnări – 2019 și 191 condamnări - 2018), 

în comparație cu perioada similară a anului precedent. Cît ține de infracțiunile excepțional de grave, 

cifra s-a majorat cu 411 (669 condamnări – 2019 și 258 condamnări - 2018). 
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 Condiţiile de detenţie  

Pe parcursul ultimilor ani Administrația Națională a Penitenciarelor a demarat un amplu proces de 

construcție/reconstrucție a mai multor penitenciare din țară. Astfel, comparativ cu anul 2017, în 

bugetul de stat pe anul 2018 și în bugetul de stat pe anul 2019 s-a prevăzut o majorare a cheltuielilor 

pentru investiții capitale în domeniul sistemului penitenciar: în anul 2018 cu 46.889,7 mii lei sau de 

circa 4 ori mai mult și în anul 2019 cu 193.359,3 mii lei sau de 13,3 ori mai mult. În perioada anilor 

2018-2021 pentru acest sector se estimează alocarea a 1.232.646,4 mii lei. Această majorare este 

condiționată de demararea lucrărilor de construcție a noului Penitenciar din mun. Chișinău și 

continuarea construcției Casei de arest din municipiul Bălți.  
 

Pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate lucrări de construcție / reconstrucție în 4 instituții 

penitenciare.  Totodată, au fost efectuate lucrări de îmbunătățire a condițiilor de detenție în 

majoritatea instituțiilor penitenciare, fiind renovate circa 169 celule. 

Pentru implementarea proiectelor de construcție/reconstrucție au fost alocate mijloace financiare 

după cum urmează: noul Penitenciar din Chișinău – 1 123 589,8 mii lei; Casa de arest Bălți – 25 

540,8 mii lei;  Penitenciarul nr.3-Leova – 2 197,6 mii lei; Penitenciarul nr.10-Goian – 4 299,0 mii 

lei; Penitenciarul nr.7-Rusca a fost exclus din finanțare pentru 2019. 

Planurile individuale de construcție/ reconstrucție per instituție penitenciară pentru anul 2019, 

constituie:  

- Penitenciarul din Chișinău – 159 999,20 mii lei (executat semestrul I – 4 146,65 mii lei; semestrul 

II  – 5 095,8 mii lei); 

- Casa de arest Bălți – 25 540,80 mii lei (executat 2019 – 25 540,80 mii lei); 

- Penitenciarul nr. 3-Leova – 2197,60 mii lei (executat semestrul II, – 2197,60 mii lei); 

- Penitenciarul nr.10-Goian – 4 299,0 mii lei (executat semestrul II, – 4 299,0 mii lei). 

 

Gradul de absorbție a mijloacelor financiare bugetate pentru construcție/ reconstrucție îl constituie: 

Penitenciarul din Chișinău – 3,18%; Casa de arest Bălți – 100%; Penitenciarul nr. 3-Leova – 100%; 

Penitenciarul nr.10-Goian – 100%. 
 

 

 Noul remediu la nivel național pentru denunțarea condițiilor precare de detenție 

În scopul realizării obligațiilor pozitive ale statului care rezultă din hotărîrile Curții Europene a 

Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova (Șișanov c. Moldovei), prin Legea nr.163/2017, 
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cu modificările ulterioare, a fost instituit remediul național de soluționare a reclamațiilor privind 

condițiile de detenție care afectează grav drepturile condamnatului sau ale prevenitului, intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 2019.  
 

Potrivit noului mecanism, plîngerea împotriva administrației instituției penitenciare referitoare la 

condițiile de detenție care, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, afectează 

drepturile condamnatului sau ale prevenitului, garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, poate fi înaintată de către condamnat sau prevenit, 

personal sau prin intermediul unui avocat, la instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află 

instituția penitenciară în care se deține condamnatul sau prevenitul ori, după caz, din care a fost 

eliberat.  

Condamnații care au fost deținuți în condiții contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, drepturi care reies din obligația statului de 

a asigura condițiile de detenție, pot solicita, cu titlu de despăgubiri, reducerea pedepsei sau, după 

caz, încasarea despăgubirii în valoare bănească. 

În perioada de referință, în baza acestui mecanism la 1410 deținuți li s-a redus din termenul 

neexecutat de pedeapsă, dintre care 137 deținuți au fost eliberați. 

Având în vedere noul remediu introdus la nivel național, cererile aflate pe rolul Curții Europene, 

depuse pe motivul condițiilor precare de detenție, sunt radiate cu mențiunea neepuizării căilor de 

atac interne. Curtea Europeană a reținut că noua cale de atac introdusă în Republica Moldova poate 

fi, în principiu, considerată eficientă și că există perspective de remediere adecvată a încălcărilor 

Convenției europene care rezultă din condițiile precare de detenție. 

 

Expertiza judiciară 
 

În scopul îmbunătățirii cadrului normativ în domeniu a fost adoptată Legea nr. 68 din 14.04.2016 

cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. Prin noua lege s-au instituit noi 

standarde în domeniu și a fost revizuit statutul expertului judiciar, în particular a fost: 

 

• instituite noi principii a activităţii de expertiză judiciară, precum și a modului de realizare a 

expertizelor judiciare; 

• unificate procedurile de obținere a calității de expert judiciar, precum și a regulilor de atragere la 

răspundere disciplinară; 

• reglementat statutul biroului individual și asociat de expertiză judiciară. 

 

În scopul fortificării capacităților Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ), în anul 2019 au 

fost realizate mai multe măsuri de ordin normativ și instituțional. Astfel, la compartimentul 

asigurării  metodice a practicii de expertiză judiciară, au fost elaborate și aprobate de către Consiliul 

Metodico-Ştiinţific de pe lângă CNEJ şi recomandate pentru utilizare experţilor judiciari 10 

metodici tip de efectuare a expertizelor.  
 

De asemenea, cu suportul PNUD în cadrul proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiţiei în 

Moldova”, componenta „consolidarea expertizei judiciare în Moldova” în două laboratoare din 

cadrul CNEJ, au fost procurate şi puse în funcţiune utilaje şi programe computerizate, care permit 

efectuarea expertizelor judiciare din: 
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a.  domeniul materialelor şi substanţelor, și anume examinarea: 

- substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor; 

- substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine vegetală; 

- substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine sintetică, a formelor medicamentoase şi 

a produselor farmaceutice; 

- substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special; 

- produselor petroliere şi a lubrifianţilor; 

- metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din ele; 

- lacurilor, vopselelor şi acoperirilor de vopsea; 

- fibrelor, materialelor fibroase şi a produselor acestora de ardere; 

- sticlei, ceramicii şi a articolelor fabricate din ele; 

- a materialelor polimerice şi a cauciucurilor. 

          b.  domeniul auto tehnic: 

- examinarea circumstanţelor accidentului rutier; 

- examinarea stării tehnice a mijloacelor de transport şi a pieselor acestora; 

- expertiza traseologică în transportul rutier. 

c. domeniul tehnic al documentelor:  

- examinarea documentelor cu elemente moderne de protecție prin metode nedistructive. 

 

Pe dimensiunea corespunderii activităţii laboratoarelor CNEJ standardelor internaţionale, anul 

curent a fost extinsă acreditarea ISO/CEI 17025:2006 pentru expertiza dactiloscopică, edjeoscopică 

şi poroscopică şi expertiza circumstanţelor accidentelor rutiere. Acest fapt determină recunoaşterea 

la nivel internaţional a calităţii expertizelor efectuate de către CNEJ şi corespunderea metodelor 

utilizate, calificării personalului de experţi cerinţelor internaţionale. 

 

 

Resursele Informaționale Juridice  
 

Misiunea Agenției Resurse Informaționale Juridice constă în asigurarea dezvoltării sistemului 

integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor 

informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței 

supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica 

Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 martie 2006. 
 

De către Agenție sunt deținute următoarele Registre funcționale: 

- Registrul de Stat al Actelor juridice; 

- Registrul garanțiilor reale mobiliare; 

- Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor; 

- Registrul e-Apostila. 
 

Pe parcursul anului 2018, Agenția a asigurat completarea Registrului de Stat al Actelor Juridice 

(www.lex.justice.md ) cu 4121 texte electronice ale actelor normative în limba română și în limba 

rusă. Tot în perioada dată au fost modificate aproximativ 1577 texte electronice ale actelor 

normative. 

În contextul ținerii Registrului garanțiilor reale mobiliare, pe parcursul perioadei raportate  au fost 

procesate 1120  notificări.  De asemenea, prin Ordinul ministrului justiției nr.78 din 19.03.2019 a 

http://www.lex.justice.md/
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fost aprobată Instrucțiunea privind modul de evidență a obiectelor informaționale ale Registrului 

garanțiilor reale mobiliare. 

Referitor la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, pe parcursul perioadei raportate, au 

fost procesate 903 interpelări. 

În partea ce ține de aplicarea apostilei, pe parcursul perioadei raportate, au fost primite și 

înregistrate 37500 cereri, fiind apostilate 115430 acte. Totodată, se atestă creșterea numărului de 

cereri depuse on-line, și anume 16637 cereri, ceea ce constituie 44.37% din numărul total de cereri 

depuse spre apostilare, iar în urma verificării, au fost aplicate 38610 apostile, ceea ce constituie 

33,45% din numărul total de apostile. În aceeași perioadă au fost supralegalizate 2332 acte, 

destinate prezentării pe teritoriul statelor ce nu sunt parte la Convenția de la Haga cu privire la 

suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine. 

 

Arhiva națională 
 

Ca rezultat al realizării reformei administrației publice centrale, care a vizat și Ministerul Justiției 

Serviciul de Stat de Arhivă, prin Hotărîrea Guvernului nr. 535/2018, a fost reorganizat prin 

transformare din autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului în Agenția Națională 

a Arhivelor și plasată în subordinea Ministerului Justiției. Prin Hotărîrea Guvernului nr.143/2019 a 

fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor, 

structura și organigrama acesteia. 

Agenția are următoarele atribuții de bază: 

- eliberarea certificatelor și extraselor din dosarele de arhivă deținute;  

- cercetarea fondurilor arhivistice în vederea depistării informațiilor cu caracter tematic;  

- oferirea consultațiilor persoanelor fizice și juridice cu privire la fondurile arhivistice;  

 - eliberarea extraselor din registrele activităţii notariale, precum și a informaţiei cerute de instanţele 

de judecată, procuratură, organele de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau 

administrative aflate în curs de examinare, precum și la cererea organelor fiscale. 

Odată cu plasarea Agenției în subordinea Ministerului Justiției s-a constatat că aceasta se confruntă 

cu o serie de probleme atît organizatorice-instituționale cît și de gestionare și păstrare a fondului 

arhivistic. Problemele au fost constatate atît în urma evaluării efectuate de către minister cît și prin 

rapoartele Curții de Conturi. Astfel, sub aspect organizatoric este necesar implementarea tuturor 

elementelor sistemului de management financiar și control intern. Totodată, în prezent Agenția se 

confruntă cu problema de păstrare și conservare a patrimoniului documentar. 

În același timp, este necesară revizuirea cadrului normativ în domeniul arhivistic care este unul 

perimat și nu corespunde noilor cerințe. 

În vederea soluționării problemelor atestate, este necesară elaborarea unui Program de Dezvoltare 

Strategică a instituției prin care vor fi stabilite obiectivele, direcțiile strategice de dezvoltare, 

măsurile care urmează a fi întreprinse și rezultatele scontate. 
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III. COLABORĂRI INTERNAȚIONALE  

 
 

Colaborări cu organismele internaționale 
 

1. În cursul anului 2019, la Chișinău, s-au desfășurat două runde ale Dialogului RM-UE privind 

drepturile omului (19 ianuarie și 13 noiembrie). Dialogul reprezintă un format de interacțiune între 

reprezentanții Republicii Moldova și ai Uniunii Europene, dedicat abordării evoluțiilor naționale 

asupra celor mai importante subiecte în domeniul asigurării depline a drepturilor omului. Urmare a 

acestor runde de discuții, au fost elaborate și agreate cu Delegația UE concluziile operaționale ale 

Dialogului. De asemenea, în 2019 Republica Moldova a marcat 5 ani de la implementarea 

Acordului de Asociere RM- UE, motiv pentru care ministerul a prezentat un raport asupra 

rezultatelor cu impact înregistrate în 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere.  

 

2. Urmare vizitei ad-hoc a Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante (CPT), întreprinse în Republica Moldova în perioada 5 – 11 

iunie 2018, Ministerul Justiției a elaborat și prezentat (în luna februarie 2019) în adresa 

Secretariatului CPT răspunsul Guvernului la observațiilor/recomandărilor formulate de Comitet în 

Raportul adoptat în cadrul celei de-a 97-a Reuniuni CPT.  

3. În martie 2019, Secretarul general al Biroului Permanent al Conferinței de la Haga de Drept 

Internațional Privat (HCCH), Cristophe Bernasconi a efectuat o vizită oficială în Republica 

Moldova în cadrul căreia a avut întrevederi cu ministrul justiției, ministrul sănătății, muncii și 

protecției sociale. La fel, a oferit o lecție deschisă în cadrul Universității de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin Stere”.  Secretarul general a vizitat Direcția Apostilă și 

Legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice în scopul informării privind modul 

de implementare a Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței 

supralegalizării actelor oficiale străine, exprimîndu-și în final aprecierea cu privire la mecanismul 

de aplicare al apostilei electronice. Oficialul a salutat calitatea de membru al Republicii Moldova la 

cele 8 convenții adoptate sub egida Conferinței de la Haga (în domeniul procedurii civile, 

suprimării cerinţei supralegalizării actelor, protecţiei copiilor etc), încurajînd autoritățile naționale 

să examineze posibilitatea aderării la alte instrumente ale organizației. 

4. În intervalul anilor 2017-2021, potrivit calendarului desfășurării Evaluării Periodice Universale 

(Universal Periodic Review/UPR), Republica Moldova parcurge perioada de implementare a 

recomandărilor recepționate din partea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), 

conținute în Raportul relativ celui de-al II-lea ciclu al evaluării RM, aprobat la 16 martie 2017 în 

cadrul celei de-a 34-a sesiuni a CDO. Potrivit Rezoluției CDO ( nr. 16/21 din 11.03.2011), statele 

membre ale ONU sunt încurajate să prezinte, la jumătate de termen, un raport național intermediar 

privind implementarea recomandărilor recepționate din partea CDO. Proiectul raportului a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției, cu contribuția altor autorități în conformitate cu exigențele 

stabilite prin Rezoluția CDO nr. 5/1 și Liniilor Directorii Generale pentru pregătirea informației în 

contextul EPU. Proiectul raportului intermediar a fost propus consultării publice, fiind plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției și Cancelariei de Stat. La 4 septembrie 2019 Raportul 

național a fost remis în adresa MAE IE spre considerare. 

 

5. Cu ocazia vizitei la Chișinău a delegației conduse de Elaine F. Marshall, Secretar de Stat al 

Carolinei de Nord, cu ocazia aniversării celor 20 de ani de la constituirea parteneriatului de 
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colaborare între Republica Moldova și statul Carolina de Nord, Ministerul Justiției a participat la 

ședința jubiliară a Comitetului bilateral de cooperare Republica Moldova - Carolina de Nord, 

prezentînd poziția instituțională, precum și prioritățile de cooperare cu statul respectiv (14-18 mai 

2019).  

6. În contextul exercițiului de monitorizare a co-raportorilor Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei pentru RM (APCE), Ministerul Justiției a găzduit vizita experților (iulie 2019), scopul 

căreia a constat în documentarea privind situația politică; prioritățile sectoriale ale autorităților 

centrale. În rezultatul vizitei a fost elaborat raportul privind funcționarea instituțiilor democratice în 

RM, examinat și adoptat în cadrul sesiunii de toamnă a APCE din 30 septembrie - 4 octombrie 

2019. 

7. La 30 septembrie 2019, la Bruxelles a avut loc cea de-a V-a reuniune a Consiliului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană. Subiectele de competență instituțională abordate au 

vizat intensificarea eforturilor pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare a 

angajamentelor sectoriale, promovarea de politici în sensul asigurării independenţei și eficienţei 

sistemului judecătoresc; sporirii calității și transparenţei actului justiţiei; intensificării eforturilor 

pentru a adopta o nouă strategie în sectorul justiţiei. 

8. În perioada 11-12 octombrie 2019, ministrul justiției a participat la lucrările celei de-a 120-a 

sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), în 

cadrul căreia a fost discutat proiectul de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și evaluarea 

judecătorilor. În urma dezbaterilor, Comisia de la Veneția a adoptat o opinie preliminară referitoare 

la proiectul de lege, urmând ca opinia finală asupra inițiativei de modificare să fie adoptată după 

prezentarea proiectului de lege ajustat recomandărilor formulate.  

9. În perioada 14-15 octombrie 2019, la Strasbourg, ministrul justiției a participarea la Conferința 

miniștrilor de justiție ai statelor membre ale Consiliului Europei, cu genericul „Provocările 

digitale pentru justiție în Europa”. În cadrul conferinței, ministrul a împărtășit experiența Moldovei 

cu privire la cele patru componente IT ale sistemului judiciar: sistemul de management al cauzelor, 

soluțiile digitale pentru ședințele de judecată, portalul național al instanțelor și dosarul electronic 

judiciar, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil. Totodată, a apreciat asistența 

Consiliului Europei în domeniul justiției, în particular prin intermediul Planului de Acțiuni al 

Consiliului Europei pentru RM 2017-2020 și a Parteneriatului pentru Buna Guvernare. 

10. În octombrie 2019, Grupul de raportori pentru democrație al Consiliului Europei a efectuat o 

vizită la Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind implementarea 

Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017 – 2020 în perioada 2018 

– 2019.  La reuniunea de bilanț, din componența delegației Consiliului Europei au făcut parte: șeful 

Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William  Massolin,  ambasadori acreditați ai Lituaniei, 

României, Suediei, Elveției, Bulgariei, Liechtenstein, Regatului Norvegiei. 

11. În data de 14 noiembrie 2019, la Chișinău, s-au desfășurat lucrările reuniunii Subcomitetului 

RM-UE pentru Justiție, Libertate și Securitate, creat conform Deciziei Consiliului de Asociere RM-

UE din 16 decembrie 2014. Scopul reuniunii constă în evaluarea gradului de realizare de către 

Republica Moldova a obligațiilor asumate prin clauzele Acordului de Asociere  RM – UE. Fiind cea 

de-a cincea sesiune a Subcomitetului RM-UE, agenda evenimentului a vizat următoarele subiecte: 

evoluțiile reformei în sectorul justiției, cooperare juridică în materie civilă și penală,  politicile anti-

corupție, protecția datelor cu caracter personal, prevenirea și combaterea spălării banilor și 



Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

 

33 

 

finanțarea terorismului, combaterea criminalității organizate și altor activități ilegale, precum și 

cooperarea în domeniul migrației, azilului și managementului frontierei. 

12. În perioada 25-26 noiembrie 2019, ministrul justiției a întreprins o vizită de lucru la Strasbourg, 

în cadrul căreia a avut o serie de întrevederi cu oficialii Consiliului Europei (Directorul General al 

Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept, Președintele Comisiei de la 

Veneția, ș.a.) pe marginea proiectelor de cooperare și priorităților actuale în domeniul reformei 

justiției.  

13. Prima reuniune în cadrul platformei de Dialog cu misiunile diplomatice străine din Republica 

Moldova a fost organizată sub egida Ministerului Justiției, în data de 3 decembrie 2019. Ministrul 

justiției a prezentat prioritățile instituționale pentru sectorul justiției pe termen scurt și mediu.  

14. La 17 decembrie 2019 a avut loc cea de-a 20-a Reuniune a Platformei Multilaterale a 

Parteneriatului Estic pentru Consolidarea Instituțiilor și Buna Guvernare (Belgia, Bruxelles). În 

cadrul acestei întruniri, pe segmentul justiției, Republica Moldova a fost reprezentată de către 

Secretarul de stat al Ministerului Justiției. În cadrul reuniunii a fost prezentată informația privind 

contribuția Republicii Moldova în procesul de reflecții cu privire la prioritățile cooperării în cadrul 

Parteneriatului Estic, în perioada post-2020, care vizează consolidarea statului de drept, asigurarea 

independenței, integrității și eficienței sistemului justiției în acord cu standardele europene. De 

asemenea, au fost prezentate obiective de cooperare privind  conceptul reformei justiției, reforma 

administrației publice, asigurarea supremației legii și altele. 

 

Acorduri de colaborare încheiate 
 

În scopul realizării obiectivului anual de valorificare a posibilităților de cooperare cu instituții 

omolog din străinătate, a fost lansată propunerea Ministerului Justiției de a stabili un dialog bilateral 

interinstituțional cu Ministerul Justiției al Regatului Spaniei, dând astfel curs discuțiilor de semnare 

cu partea spaniolă a unui Memorandum de cooperare în domeniul justiției, exercițiu agreat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2006.  Actualmente textul se află la etapa de negociere. 

 

 

Întrevederi 
 

Pe parcursul anului 2019, conducerea Ministerului Justiției a avut întrevederi cu: 

1. Reprezentanții misiunilor diplomatice ale SUA, UE, Franței, etc.; 

3. Reprezentanții Consiliului Europei; 

4. Reprezentanții Comisiei de la Veneția; 

5. Șeful Misiunii Agenției pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID); 

6. Reprezentanții Echipei de Țară al ONU în Moldova; 

7. Reprezentanții Băncii Mondiale; 

8. Reprezentanții OSCE/ODIHR. 
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Programe de cooperare cu partenerii externi 
 

În scopul susținerii durabilității reformei justiției, sporirii eficienței sistemului judiciar, dar și a altor 

agenți din acest sector, prin îmbunătățirea cadrului normativ și a procedurilor de lucru, precum și 

profesionalizării angajaților, Ministerul Justiției a beneficiat și continuă să beneficieze de mai multe 

proiecte de asistență tehnică din partea partenerilor externi, și anume.  

 Proiectul de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea eficientă şi lupta 

anticorupţie în sectorul judiciar” (lansat în luna iulie 2018). Beneficiarii proiectului sunt 

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, 

Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției. 
 

 Proiectul Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea 

drepturilor omului în Republica Moldova”( lansat la 1 martie 2018), cu o perioadă de 

implementare de 36 luni.  Scopul proiectului este asigurarea respectării drepturilor omului și a 

statului de drept prin susținerea autorităților naționale în crearea unui sistem al justiției penale 

funcțional și eficient, în conformitate cu standardele europene privind drepturile omului, și în 

baza principiilor umanizării, resocializării și justiției restaurative. Beneficiarii primari ai 

acțiunilor prevăzute sub egida celor II obiective ale proiectului sunt Administrația Națională a 

Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune. 
 

 La 27.03.2019 a fost lansată o nouă etapă a proiectului în domeniul medierii și arbitrajului 

comercial implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Centrul pentru 

Soluționarea Efectivă a Litigiilor și Organizația Internațională pentru Dreptul la Dezvoltare, cu 

sportul financiar al Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională. 

Ministerul Justiției este unul din beneficiarii proiectului. 

 

 La sfîrșitul anului în cadrul Parteneriatului Consiliului Europei și UE pentru Buna Guvernare în 

Țările Parteneriatului Estic a fost lansat proiectul „Susținere pentru consolidarea în continuare a 

eficienței și calității sistemului judiciari din Republica Moldova” cu o perioadă de implementare 

de 24 de luni. Perfecționarea sistemului de justiție prin consolidarea eficienței și calității 

serviciilor judiciare și prin îmbunătățirea modului de executare a hotărârilor judecătorești este 

obiectivul noului proiect care are printre beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Institutul Național al 

Justiției. 

 

IV. BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI, ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI 

 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Bugetul Ministerului Justiției 
 

Bugetul Ministerului Justiției este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 și regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor. 
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În tabelul de mai jos, este reflectată analiza executării mijloacelor financiare alocate Ministerului 

Justiției în anul 2019. 

 Alocat, 

mii lei 

Precizat,  

mii lei 

Executat, 

mii lei 

Diferența  

Executat/ 

Precizat, 

mii lei 

Nivelul 

de 

executare, 

% 

Ponderea 

alocațiilor 

executate, 

% 

Politici și management în 

domeniul justiției 

30 845,8 24 177,7 23 069,4 -1 108,3 95,4 3,6 

Sistem integrat de informare 

juridică 

9 670,0 7 076,7 3 942,4 -3 134,3 55,7 0,6 

Administrare judecătorească 71 382,5 23 643,3 6 651,5 -16 991,8 28,1 1,0 

Expertiză legală 10 339,2 11 430,7 9 763,3 -1 667,4 85,4 1,5 

Apărare a drepturilor și 

intereselor legale ale 

persoanelor 

42 501,9 39 762,2 35 603,7 -4 158,5 89,5 5,5 

Asigurarea măsurilor 

alternative de detenție 

32 203,9 42 133,0 37 820,6 -4 312,4 89,8 5,8 

Servicii de arhivă 8 164,6 10 159,4 9 976,4 -183,0 98,2 1,6 

Sistemul penitenciar 720 833,7 542 021,8 520 690,6 -21 331,2 96,1 80,4 

       

Total pe Ministerul Justiției 925 941,6 700 404,8 647 517,9 -52 886,9 92,5 100,0 

 

Achizițiile publice 
 

Planul de achiziții publice pentru anul 2019 a fost elaborat și publicat pe pagina web: 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/Plan_01.11.2019.pdf. 

 

În vederea realizării acestui plan, pe parcursul anului au fost încheiate 100 contracte, dintre care 95 

contracte de achiziții publice de valoare mică, 3 contracte – prin cererea ofertelor de preț, un 

contract – prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și un contract - prin 

licitație publică deschisă.. 
 

Managementul resurselor umane 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 30.08.2017 pentru  aparatul central al Ministerului Justiţiei a 

fost stabilit un efectiv-limită în număr de 94 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii 

conform legislaţiei în vigoare. Pînă în 2017, efectivul-limită îl constituia 141 de unități. 
 

La 31 decembrie 2019, din numărul total de unități, 85 au fost efectiv ocupate. 
 

Pe parcursul perioadei de referință la concurs au fost scoase 16 de funcții publice vacante din 

cadrul Ministerului Justiției. În scopul asigurării transparenței procesului de organizare a 

concursului, pe pagina web a ministerului (www.justice.gov.md) și pe cea guvernamentală 

(www.cariere.gov.md) au fost plasate 64 de informații cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului. Prin concurs au fost numiți în funcție 18 funcționari. 

 

 

 

 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/Plan_01.11.2019.pdf
http://www.justice.gov.md/
http://www.cariere.gov.md/
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Dezvoltarea profesională 

 

În scopul asigurării executării Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, la  28 februarie 2019 prin Ordinul ministrului justiției nr. 27-p a 

fost aprobat Planul de dezvoltare profesională al angajaților Ministerului Justiției  care a fost plasat 

pe pagina web a ministerului.  
 

Pe parcursul anului au fost organizate 13 cursuri de instruire internă, după cum urmează: 

- Managementul riscurilor și descrierea proceselor în practică; 

- Protocol și comunicare;  

- Cultivarea integrității;  

- Managementul timpului;  

- Managementul conflictelor;  

- Leadership;  

- Persoana juridică;  

- Actul juridic;  

- Tehnica legislativă;  

- Managementul documentelor;  

- Managementul proprietății publice;  

- Strategii de comunicare și elaborarea mesajului;  

- Limba engleză. 

În total, pe parcursul anului 2019 au fost instruiți 66 de angajați. 

 

Totodată, angajații ministerului au beneficiat de vizite de studiu și instruiri și în afara țării.  

 

Data  Tipul întrunirii Genericul Destinația 

 

11 - 15 mai Vizită de studiu Asigurarea schimbului de experiență privind 

„Sistemul judecătoresc” 

Italia 

26 - 31 mai Vizită de studiu Consolidarea capacităților în domeniul 

economiei și antreprenorialului social 

„Policies for a Socially Responsible Labour 

Market” activitate realizată în cadrul 

Proiecului „Mobilizarea internațională a 

forței de muncă” coordonat de ANPAL 

Servizi S.P.A  

Italia 

03-07 iunie Seminar Școala de vară pentru tinerii profesioniști în 

domeniul politicilor publice din Europa de 

Sud - Est și Regiunea Mării Negre, organizat 

de Institutul de politică economică (EPI) 

Sofia-Albena 

Bulgaria 

24-27 iunie Vizită de studiu Analiza activității entităților juridice cu 

statut de întreprindere socială sau 

întreprindere socială de inserție  

România 

06-21 august Seminar Seminar internațional pentru judecătorii 

din țările Asiei Centrale  

China 

10 -11 

septembrie 

Conferință Conferință internațională cu genericul 

„Statul de drept” 

Finlanda 

18-21 

septembrie 

Conferință Lansarea  proiectului comun UE- 

Consiliul Europei  „CyberEast” 

Belgia 

25-29 

septembrie 

Conferință Aniversarea  a  25 ani ai Comisiei Franța 
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europene contra rasismului și intoleranței 

(ECRI) 
29 septembrie – 

2 octombrie 

Vizită de studiu Asigurarea schimbului de experiență privind 

„Evaluarea extraordinară a judecătorilor și 

procurorilor” 

Albania 

08-11 octombrie Vizită de studiu Asigurarea schimbului de experiență 

privind activitatea Secretariatului pentru 

Drepturile Omului al Administrației 

Guvernului Georgiei 

Georgia 

12-16 octombrie Conferință Provocările digitale pentru justiție în Europa Franța 

14-18 octombrie Seminar Asistența Juridică Regională și Recuperarea 

Bunurilor 

Albania 

29 – 31 

octombrie 

Seminar Implementarea Legii Umanitare 

Internaționale 

Belarus 

10 noiembrie – 

20 decembrie 

Curs de instruire Programul Intensiv în Drept și Economie 

Europene, organizat de Școala de Drept din 

Riga 

Riga 

18-22 noiembrie Seminar Viitorul muncii Ucraina 

09-12 

decembrie 

Conferință Conferință Internațională a Crucii Roșii  Elveția 

 

 

V. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ACTIVITĂȚII MINISTERULUI 
 

În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, toate proiectele de acte normative elaborate 

sunt plasate pentru consultări publice pe pagina oficială de internet a Ministerului Justiției. De 

asemenea, Ministerul Justiției asigură accesul la informație în condițiile Legii nr. 982 din 

11.05.2000. 

 

Evenimente organizate de Ministerul Justiției pe parcursul anului 2019 

 

1) 07.02.2019 - Ministerul Justiției în comun cu Centrul Internațional „La Strada" și Ambasada 

S.U.A. în Republica Moldova au organizat un atelier de lucru axat pe analiza cadrului legal 

normativ în domeniul combaterii infracțiunilor privind viața sexuală, perfecționarea acestuia și 

schimbul de bune practici. 

 

2) 14.03.2019 – Ministerul Justiției a fost gazda unei mese rotunde privind „Fortificarea 

mecanismului național de combatere a infracțiunilor motivate de ură”. În cadrul evenimentului 

reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, organizațiilor necomerciale 

de profil și a proiectelor de asistență externă în domeniul drepturilor omului au subliniat necesitatea 

identificării situațiilor de discriminare pe motiv de ură.  

3) 4-5 septembrie 2019 -  cu suportul Comisiei Europene în cadrul proiectului de asistență tehnică 

TAIEX a fost organizat Atelierul de lucru cu privire la reforma justiției. La eveniment au participat 

experți ai Comisiei Europene, Mathieu Bousquet, Martijn Quinn, Giulio Venneri, precum și experți 

europeni, Luba Zimanova Beardsley (Slovenia), Reda Molienė (Lituania), Georg Stawa (Austria), 

Laura Ștefan (România) și Petros Alikakos (Grecia). Pe parcursul celor două zile ale atelierului de 

lucru experții europeni au prezentat autorităților Republicii Moldova din sectorul justiției, 

experiența mai multor state europene, precum Albania, Cipru, Serbia, Lituania, Ucraina, România, 
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în ceea ce privește principiile, măsurile și mecanismele cheie pentru îmbunătățirea responsabilității, 

independenței și integrității sistemului judiciar, inclusiv a evaluării judecătorilor. 

4) 04.10.2019 - Ministerul Justiției în comun cu Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a 

organizat o masă rotundă cu tema: „Argumentarea științifică a concluziilor expertului”. La 

eveniment au participat experți din domeniul judiciar din țări, precum: Belarus, Ucraina și România. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe lucrări ale experților pe mai multe tematici. 

5) 15.10.2019 – în cadrul Ministerului Justiției a avut loc o întrevedere a Ministerului Justiției cu 

reprezentanții Uniunii Internaționale a Notarilor și a Camerei Notariale din Moldova. 

6) 19.11.2019 -  la sediul Ministerului Justiției a avut loc lansarea „Ghidului de bune practici 

pentru angajații sistemului penitenciar: Asigurarea răspunsului la nevoile speciale ale femeilor 

aflate în detenție". Ghidul a fost elaborat de către Centrul de Drept al Femeilor (CDF) în parteneriat 

cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și Penitenciarul nr.7-Rusca și are drept obiectiv 

să contribuie la: sensibilizarea personalului din sistemul administrației penitenciare și a altor actori-

cheie în ceea ce privește nevoile femeilor deținute, a impactului detenției femeilor asupra familiei și 

a întregii societăți; creșterea cunoștințelor și competențelor angajaților sistemului penitenciar în 

vederea asigurării respectării drepturilor femeilor în detenție și a nevoilor lor speciale; cunoașterea 

standardelor și practicilor internaționale, în special a Regulilor de la Bangkok, promovarea și 

aplicarea acestor standarde la nivel național. 

7) 10.12.2019 – reprezentanții Agenției Resurse Informaționale Juridice (ARIJ) și reprezentanții 

instituției omoloage din Georgia, au avut o întrevedere în cadrul căreia a fost prezentat mecanismul 

de apostilare electronică (E-apostilarea). Reprezentanții Agenției Resurse Informaționale Juridice 

au menționat că mecanismul de apostilare electronică implementat cu succes din 1 octombrie 2013, 

a demonstrat că este un sistem care oferă rapiditate, transparență și un mecanism care limitează 

corupția din sistem, în același timp sporind  încrederea cetățenilor în stat. 

 

Comunicarea cu mass-media 

În cadrul Ministerului Justiției activează Serviciul informare și comunicare cu mass-media, care în 

perioada de referință: 

- a redactat și publicat pe pagina web al ministerului 161 comunicate și 4 invitații de presă; 

- a organizat 4 conferințe de presă; 

- a asigurat cu răspuns în scris 48 solicitări de informație a jurnaliștilor; 

- a asigurat participarea conducerii instituției la 12 emisiuni televizate.  

O activitate realizată pentru promovarea bunei imagini a ministerului, a fost participarea la 

evenimentul organizat în contextul celebrării Zilei Europei. În acest context, au fost distribuite 

diferite produse promoționale. 

De asemenea, în cadrul liceului Alexei Mateevici din orașul Căușeni, pentru 120 elevi a fost ținută o 

lecție publică de către secretarul de stat al Ministerului Justiției. În cadrul lecției a fost făcută o 

prezentare a activității ministerului. La finalul lecției au fost distribuite materiale promoționale. 
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VI. MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI CONTROL INTERN 

 
În vederea aprecierii gradului de conformitate și funcționalitate a sistemului de control intern 

managerial din cadrul ministerului, dar și pentru menținerea gradului de răspundere a managerilor 

din cadrul aparatului central și ai autorităților administrative din subordine, a fost efectuată 

autoevaluarea sistemului de control intern managerial, realizată anual conform procedurii stabilite 

de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 4/2019. În același timp, a fost 

asigurată emiterea Declarației de răspundere managerială, care a fost plasată pe pagina oficială web 

a Ministerului Justiției.  

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia

_de_rspundere_managerial.pdf  

Pentru continuarea procesului de aliniere a sistemului de control intern managerial din cadrul 

aparatului central al ministerului la cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul 

public (în continuare – SNCI), pe parcursul anului 2019, conform Planul de acțiuni aprobat prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 572/2018, eforturile au fost focusate pe dezvoltarea componentelor 

„Managementul performanțelor și al riscurilor” și „Activitățile de control”. 

SNCI 9. „Managementul riscurilor” stabilește cerința ținerii unui Registru al riscurilor la nivelul 

fiecărei subdiviziuni structurale din cadrul entității publice, care ulterior este integrat în Registrul 

riscurilor la nivelul entității. Astfel, cu suportul expertului contractat a fost elaborat un nou format 

pentru registrul riscurilor, care presupune, stabilirea acțiunilor / măsurilor de control a riscurilor 

identificate și subdiviziunea / persoana responsabilă de realizarea acțiunilor de tratare a riscurilor. 

Conform acestui format au fost elaborate, după caz, actualizate Registrele riscurilor aferente 

obiectivelor fiecărei subdiviziuni din cadrul aparatului central al ministerului. În acest sens, riscurile 

identificate au fost evaluate prin prisma criteriilor de impact și probabilitate, cu stabilirea valorii 

acestora. Totodată, a fost elaborat Registrul riscurilor consolidat, care include riscurile ce pot 

influența atingerea obiectivelor setate în Planul anual de acțiuni al ministerului. 

Cu referire la „Activitățile de control”, măsurile întreprinse au constat în descrierea, după caz, 

actualizarea descrierilor proceselor de bază realizate de subdiviziunile ministerului. În acest sens, au 

fost identificate procesele de bază din Lista proceselor aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 

620/2018, care au fost descrise narativ și grafic, prin indicarea etapelor, fluxului și a persoanelor / 

subdiviziunilor implicate în proces. Astfel, din 75 de procese (4 manageriale, 35 operaționale și 36 

de suport) realizate la nivelul aparatului central, 50 au fost descrise narativ și parțial grafic. 

Descrierile elaborate pe parcursul anului 2019 urmează a fi revăzute suplimentar, ajustate și 

aprobate de managerii operaționali. 

Totodată, activitățile cu caracter permanent incluse în Plan, precum perfecționarea profesională 

continuă, descrierea atribuțiilor și sarcinilor funcționale ale entității, stabilirea clară a obiectivelor și 

sarcinilor, elaborarea planului anual de activitate a ministerului și ale subdiviziunilor, actualizarea 

Registrului funcțiilor delegate se realizează de subdiviziunile structurale de profil, conform 

competenței și procedurilor stabilite. 

 

 

 

 

 

 

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia_de_rspundere_managerial.pdf
http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia_de_rspundere_managerial.pdf
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VII. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

 
În cadrul Ministerului Justiției, pe parcursul anului 2019 au fost  înregistrate 19330 documente, 

numărul documentelor de ieșire fiind 12933 (în anul 2018 au fost înregistrate 23389 fiind expediate 

15147. 

De asemenea, în 2019 se atestă o creștere a numărului de petiții, acesta constituind 3494 în raport cu 

2772 înregistrate în 2018. 



 
 

 
 

Anexă 

Reprezentarea procentuală (%) grafică a gradului de realizare a acțiunilor stabilite în  

 Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

Total: 128 acțiuni (100%) 

Realizate – 30 acțiuni (23.44%) 

În curs de realizare – 52 acțiuni (40.63%) 

Realizate parțial – 29 acțiuni (22.66%) 

Nerealizate – 12 acțiuni (9.38%) 

Sistate – 5 acțiuni (3.9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizate - 30

În curs de realizare - 52

Realizate 
parțial - 29  

Nerealizate - 12
Sistate - 5

Gradul de realizare al acțiunilor

Realizate

În curs de realizare

Realizate parțial

Nerealizate

Sistate
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RAPORT 

 privind implementarea acțiunilor din  

Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de 

referință 

Realizări 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Obiectivul strategic I:  Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ 

Obiectivul specific 1.1. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc 

1.   Elaborarea unui nou 

document de politici în 

sectorul justiției 

 DAMEP 

DEAN 

Trimestrul 

I-II 

Document 

elaborat și remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

În curs de realizare 

 

În scopul asigurării continuității în consolidarea 

sectorului justiției, Ministerul Justiției a elaborat 

proiectul Strategiei pentru asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției 

pentru anii 2019-2022.   

Proiectul noului document de politici a fost 

elaborat de Ministerul Justiției în baza 

propunerilor/sugestiilor formulate în scris și a 

celor prezentate verbal în cadrul discuțiilor cu 

actorii din sectorul justiției sau alte persoane 

interesate. 

La 13 aprilie 2019 proiectul a fost lansat pentru 

consultare publică. În baza opiniilor recepționate 

a fost întocmit tabelul de sinteză. 

În luna august 2019, Ministerul Justiției a 

solicitat și asistența Consiliului Europei pentru 

efectuarea unei expertize a proiectului Strategiei 

prin raportare atât la constatările făcute de către 

experții Consiliului Europei în evaluarea 

strategiei anterioare, cât și ținând cont de noile 

priorități. O primă opinie a experților a fost 
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recepționată la sfârșitul lunii septembrie 2019. În 

prezent proiectul se definitivează în baza 

opiniilor formulate. 

2.  Implementarea 

Planului de 

construcţie/renovare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti 

reorganizate potrivit 

Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire 

la reorganizarea 

instanţelor 

judecătoreşti 

 AAIJ Pe 

parcursul 

anului  

1. Măsuri 

implementate 

potrivit etapelor 

stabilite în Planul 

de construcţie / 

renovare a 

clădirilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

reorganizate 

2. Raport elaborat 

și prezentat 

Guvernului (pînă 

la 1 martie 2019) 

3. Note 

informative 

trimestriale 

privind progresele 

înregistrate 

prezentate 

conducerii 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

În curs de realizare 

1. Conform Planului de construcţie / renovare a 

clădirilor instanţelor judecătoreşti la finele 

anului 2019 erau scadente 24 acțiuni, dintre 

acestea sunt realizate integral  3 acțiuni. 

Pe parcursul anului a fost transmise în 

administrarea Ministerului Justiției terenurile 

pentru construcția clădirilor judecătoriilor Orhei, 

Drochia și Căușeni. În acest sens, au fost 

înregistrate drepturile patrimoniale ale 

Ministerului Justiției asupra terenurilor 

nominalizate  de ASP. 

A fost achiziționat caietul de sarcini pentru 

serviciile de proiectare a clădirii Judecătoriei 

Edineț, care în prezent este ajustat la standardele 

internaționale în construcții, cu suportul 

consultativ al Băncii Mondiale. 

2. Raportul privind  implementarea Planului a 

fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 

01.1/2055 din 28.02.2019. 

3. Periodic au fost raportate conducerii 

progresele înregistrate, inclusiv problemele 

întîmpinate și propuneri de soluționare (notele 

informative nr. 01.1/239 din 26.04.2019, 

nr.01.1/286 din 24.05.2019, 05.07.2019, 

10.09.2019, 23.12.2019). 
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3.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

metodologiei de 

cuantificare a 

cheltuielilor suportate 

de instanța de judecată 

 DEAN Trimestrul 

II-III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 98 alin.(4) 

din Codul de 

procedură 

civilă 

În curs de realizare 
 

În vederea identificării bunelor practici privind 

metodologia de cuantificare a cheltuielilor 

suportate de instanța de judecată, prin scrisoarea 

MJ nr.03/5748 din 13 iunie 2019 a fost solicitată 

asistența MAEIE, ca prin intermediul misiunilor 

noastre diplomatice să ne fie comunicate 

mecanismele legale existente în alte state. În 

principal, s-a menționat că informația sintetizată 

să se focuseze pe: 

1. categoriile de cheltuieli de judecată care se 

recuperează de la părți;  

2. modul de calculare / cuantificare a 

cheltuielilor de judecată ocazionate de 

examinarea cauzelor civile;  

3. procedura necesară de urmat în vederea 

recuperării sumelor rezultate și excepțiile 

admise. 

Totodată, se examinează studiul privind 

legislația națională care reglementează 

cuantumul și modul de calculare a cheltuielilor 

de judecată, precum și a practicilor de aplicare a 

acestora, elaborat în 2017 la solicitarea Agenției 

de Administrare a Instanțelor Judecătorești.  

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței sistemului judecătoresc 

4.  Promovarea  

proiectului de 

modificare a 

Constituției Republicii 

Moldova în partea ce 

se referă la sistemul 

judecătoresc 

 DEAN Trimestrul 

III-IV 

Proiect remis 

repetat 

Guvernului spre 

aprobare 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată 

În vederea limitării imunității judecătorilor, 

unificării modului de numire a judecătorilor, 

anulării termenului inițial de numire a 

judecătorilor pe 5 ani și modificării componenței 

Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul 

Justiției a reinițiat promovarea proiectului Legii 

pentru modificarea Constituției Republicii 
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Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție). În 

luna decembrie proiectul a fost expediat în 

adresa Guvernului pentru aprobare. 

Obiectivul specific 1.3. Asigurarea unei justiții accesibile și transparente 

5.   Asigurarea accesului la 

justiție prin 

implementarea 

dosarului electronic 

1. Revizuirea 

cadrului normativ 

relevant (Codul 

de procedură 

penală, Codul 

contravenţional, 

Codul de 

executare) 

DEAN  

 AAIJ 

 

 

Trimestrul 

III-IV 

 

 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Sistată 

Dat fiind faptul că funcționalitățile aplicației e-

Dosar judiciar au fost modificate/dezvoltate pe 

parcursul anului 2019 și perioada de pilotare a 

fost extinsă pînă în luna iunie 2020, s-a 

considerat oportună amînarea elaborării și 

promovării modificărilor la Codul de procedură 

penală, Codul contravenţional și Codul de 

executare pentru anul următor, concomitent cu 

pilotarea noilor funcționalități ale aplicației e-

Dosar judiciar pentru a asigura armonizarea 

modificărilor propuse cu procesele / 

funcționalitățile tehnice ale aplicației. 

6.  Extinderea cercului de 

justițiabili care au 

acces la justiție prin 

intermediul aplicației 

informatice e-Dosar 

judiciar 

 

1. Implementarea 

aplicației 

informatice e-

Dosar judiciar în 

toate instanțele de 

judecată 

AAIJ Pe 

parcursul 

anului 

 

 Aplicația 

informatică e-

Dosar judiciar 

implementată la 

nivel național 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată parțial 

 

La începutul anului 2019 aplicația informatică e-

Dosar judiciar a fost implementată în exploatare 

experimentală la Judecătoria Cahul și Curtea de 

Apel Cahul. În legătură cu extinderea perioadei 

de exploatare experimentală a sistemului 

informational judiciar pînă în luna iunie 2020, 

dar și din cosiderentul necesității soluționării 

unor probleme de drept apărute pe parcursul 

pilotării, a fost prelungită perioada validității 

acordurilor de colaborare încheiate în acest sens 

cu unii avocați de la Baroul Cahul. 

 

2. Asigurarea 

accesului la 

AAIJ 

 

Pe 

parcursul 

1. Rata 

persoanelor care 

Planul naţional 

de acțiuni în 
Realizată parțial 
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dosare al tuturor 

categoriilor de 

participanți la 

procesul de 

judecată prin 

intermediul  

aplicației 

informatice e-

Dosar judiciar 

anului  au utilizat 

aplicația 

informatică e-

Dosar judiciar 

2. Rata actelor 

depuse prin   

intermediul 

aplicației 

informatice e-

Dosar judiciar 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

1. În contextul inițierii etapei de pilotare a 

aplicaţiei la Judecătoria Cahul și Curtea de Apel 

Cahul au fost încheiate acorduri de colaborare cu 

21 avocaţi, care şi-au asumat angajamentul să 

participe la etapa de pilotare şi să depună prin 

intermediul e-Dosar Judiciar cereri de chemare 

în judecată şi cereri de apel, să solicite acces la 

dosare aflate deja în examinare etc. Respectiv, în 

perioada de referinţă au utilizat opţiunea 21 

persoane.  

2. Pe parcursul pilotării au fost depuse 31 dosare 

prin intermediul aplicaţiei informatice e-Dosar 

judiciar . 

7.  Accesibilizarea sediilor 

instanțelor de judecată, 

a informației și  

proceselor judiciare 

potrivit necesităților 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

1. Asigurarea 

respectării 

regulilor de 

accesibilizare 

pentru persoanele 

cu dizabilități la 

proiectarea / 

construcția și 

renovarea sediilor 

instanțelor 

 

AAIJ Pe 

parcursul 

anului 

Rata sediilor 

instanțelor  de 

judecată cu acces 

liber pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi 

conform 

criteriilor / 

standardelor 

aprobate 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 
Accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi 

conform criteriilor / standardelor aprobate în 

sediile instanţelor de judecată va fi asigurat în 

contextul implementării Planului de construcţie / 

renovare a clădirilor instanţelor judecătoreşti 

reorganizate. Pînă la momentul actual, în măsura 

posibilităţilor adaptive, dar şi în măsura alocării 

mijloacelor financiare, instanţele de judecată au 

dotat clădirile în care își desfășoară activitatea 

cu rampe ce asigură accesibilitatea persoanelor 

cu dizabilităţi. 

2. Revizuirea 

cadrului normativ 

relevant în 

vederea 

acomodării / 

accesibilizării 

procedurilor 

judiciare potrivit 

necesităților 

DEAN 

AAIJ 

Trimestrul 

III - IV 

1. Examinarea 

cadrului normativ 

în vederea 

identificării 

lacunelor / 

deficiențelor 

2. Cadrul 

normativ revizuit, 

după caz  

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată parțial 
 

În vederea identificării deficiențelor cadrului 

normativ în partea ce ține de desfășurarea 

procedurilor judiciare în care sunt implicate 

persoane cu dizabilități a fost efectuată o analiză 

a actualelor prevederi legale. Totodată, pentru 

realizarea acestui obiectiv a fost solicitată și 

opinia CSM, CSJ, CA, PG, Oficiului Avocatului 
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persoanelor cu 

dizabilități   

Poporului, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale etc. Urmare a analizei s-a 

constatat că atît Codul de procedură civilă 

(Legea de modificare nr. 66/2017 a fost 

completat cu art. 58/1 care reglementează 

capacitatea de exerciţiu al drepturilor 

procedurale civile a persoanei în privinţa căreia 

este instituită o măsură de ocrotire judiciară), cît 

și Codul de procedură penală (prin Legea nr. 

238/2018 a fost modificat art. 75 care 

reglementează capacitatea de exerciţiu în 

procesul penal) conțin reglementări speciale 

pentru persoanele cu dizabilități participante la 

procesele judiciare. 

În prezent doar Codul contravențional nu 

stabilește reglementări privind procedurile în 

care sunt implicate persoane aflate sub ocrotire, 

fapt ce impune amendarea acestuia. 

Amendamente în acest sens vor fi incluse în 

proiectul consolidat de modificare a Codului, 

care va fi elaborat și promovat pe parcursul 

anului 2020. 

În prezent doar Codul contravențional nu 

stabilește reglementări privind procedurile în 

care sunt implicate persoane aflate sub ocrotire, 

fapt ce impune amendarea acestuia.  În scopul 

eficientizării procedurilor legislative, 

amendamente în acest sens vor fi incluse în 

proiectul consolidat de modificare a codului. 

 

În partea ce ține de accesibilizarea paginilor web 

ale instanțelor de judecată pentru a fi ușor 

accesate de persoanele cu deficiențe de văz,  în 

primul trimestru al anului 2019 pagina web a  

Agenției de administrare a instanțelor 

judecătorești și Portalul național al instanțelor 
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judecătorești au fost completate cu un meniu de 

accesibilitate, ce conţine mai multe opţiuni 

tehnice care permit citirea informaţiei conţinute 

pe portal de persoanele cu deficienţe de văz 

https://cab.instante.justice.md/ . 

 

Obiectivul specific 1.4. Eficientizarea procedurilor de soluționare pe cale amiabilă a cauzelor aflate pe rolul CtEDO 

8.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la procedura de 

soluționare pe cale 

amiabilă sau formulare 

a declarației unilaterale 

în cauzele aflate pe 

rolul CtEDO 

 

 

DEAN 

DAG 

Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată parțial 
 

În semestrul I al anului 2019 proiectul Hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de soluționare pe cale amiabilă 

și de formulare a unei declarații unilaterale în 

contextul unei cauze aflate pe rolul Curții 

Europene a Drepturilor Omului a fost înregistrat 

la Cancelaria de Stat cu nr. 113/MJ/2019  și 

avizat cu autoritățile relevante. Din 

considerentul expirării termenului pentru 

definitivare și expediere pentru aprobare 

Guvernului, proiectul urmează a fi promovat 

repetat. 

Obiectivul specific 1.5. Îmbunătățirea legislației procesual-penale și execuționale 

9.  Elaborarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Codului de 

procedură penală (în 

vederea simplificării 

procedurii) 

1. Analiza 

deficiențelor 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile 

interesate 

DEAN Trimestrul 

II - III 

1. Propuneri 

recepționate, 

deficiențe 

identificate, 

amendamente 

formulate 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

În curs de realizare 
 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1057 din 21 

noiembrie 2016 a fost creat grupul de lucru a 

cărui mandat a fost de a examina legislația 

procesual penală în vederea excluderii 

contradicțiilor, deficiențelor și lacunelor.  

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Codului de 

procedură penală 

DEAN Trimestrul 

IV 

2. Mese rotunde 

organizate 

3. Proiect 

consultat cu 

autoritățile vizate 

 În curs de realizare 
 

În cadrul grupului de lucru, cu suportul 

Fundației Germane pentru Cooperare Juridică 

Internațională (IRZ) a fost elaborată o primă 

https://cab.instante.justice.md/
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versiune a proiectului de lege care a fost 

prezentat public în cadrul mesei rotunde 

organizată la 14 mai 2018.  

 

În același timp, un exercițiu similar a fost 

demarat la începutul anului 2019 și pe platforma 

Procuraturii Generale, fiind creat un grup de 

lucru în acest sens care lucrează la un proiect 

mai amplu și care va încorpora și propunerile 

elaborate de grupul de lucru creat sub egida 

Ministerului Justiției. 

 

10.  Elaborarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Codului de 

procedură penală 

(recuperarea 

cheltuielilor suportate 

în cadrul proceselor 

penale) 

1. Analiza 

proiectului de 

lege prezentat de 

către Procuratura 

Generală 

 

DEAN 

 

 

 

 

Trimestrul 

II – III 

 

 

 

Propuneri 

analizate 

 

 

 

 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată parțial 
Proiectul de lege recepționat de la Procuratura 

Generală a fost analizat. Urmare a analizei s-a 

constatat necesitatea efectuării analizei de 

impact economico financiar. 

2. Definitivarea 

proiectului de 

lege în urma 

coordonării 

acestuia cu 

Procuratura 

Generală 

DEAN Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Realizată parțial 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr.134 din 22 

mai 2019 a fost creat Grupul de lucru pentru 

revizuirea mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor judiciare și estimarea impactului 

economico-financiar.  

Pe parcursul anului 2019 Grupul de lucru s-a 

întrunit în două ședințe în rezultatul cărora s-a 

convenit asupra necesității revizuirii conceptuale 

a proiectului. 
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11.  Elaborarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Codului 

penal (în vederea 

înlăturării deficiențelor 

identificate în aplicarea 

normelor penale, 

executării Hotărîrilor 

Curții Constituționale) 

 

1. Analiza 

deficiențelor 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile 

interesate  

DEAN Trimestrul I 

- II 

1. Propuneri 

recepționate, 

deficiențe 

identificate, 

amendamente 

formulate 

2. Hotărîri ale 

Curții 

Constituționale 

examinate, 

amendamente 

formulate 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent și 

executarea 

hotărîrilor 

Curții 

Constituționale 

 

Realizată 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 617 din 26 

decembrie 2018  a fost creat grupul de lucru 

pentru ajustarea Codului penal nr. 985/2002 la 

constatările Curții Constituționale. Prima ședință 

a avut loc 14 ianuarie 2019 în cadrul căreia au 

fost repartizate domeniile de analiză ale fiecărui 

membru, pentru intervenirea ulterioară cu 

propuneri de amendamente conform domeniului. 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Codului penal 

DEAN Trimestrul 

III – IV 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

În curs de realizare  

 

Urmare a examinării propunerilor recepționate a 

fost elaborat proiectul de modificare a Codului 

Penal în vederea executării următoarelor Hotărîri 

ale Curții Constituționale: 

- Hotărîrea 6/2015 privind controlul 

constituţionalităţii unor prevederi din Codul 

penal şi Codul de procedură penală 

(confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită); 

- Hotărîrea 22/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi ale 

articolului 328 alin. (1) din Codul penal 

(excesul de putere sau depășirea atribuțiilor 

de serviciu); 

- Hotărîrea 33/2017 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a unor prevederi din 

articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) 

din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul 

de serviciu); 

- Hotărîrea 12/2018 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a articolului 361 alin. (2) 

lit. c) din Codul penal (confecționarea, 
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deţinerea, vânzarea sau folosirea 

documentelor de importanță deosebită false); 

- Hotărîrea 22/2018 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a articolului 328 alin. (3) 

lit. d) din Codul penal (excesul de putere și 

depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu 

urmări grave). 

12.  Elaborarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Codului 

contravențional (în 

vederea înlăturării 

deficiențelor 

identificate în aplicarea 

normelor 

contravenționale, 

executării Hotărîrilor 

Curții Constituționale) 

1. Analiza 

deficiențelor 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile 

interesate 

DEAN Trimestrul 

I - II   

1. Propuneri 

recepționate, 

deficiențe 

identificate, 

amendamente 

formulate 

 

2. Hotărîri ale 

Curții 

Constituționale 

examinate, 

amendamente 

formulate  

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent și 

executarea 

hotărîrilor 

Curții 

Constituționale 

 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 

constatările Curții Constituționale formulate în 

următoarele hotărîri: 

- Hotărîrea 28/2018 (sancțiunile aplicate 

pentru actele de violență în familie); 

- Hotărîrea 32/2018 (nulitatea procesului-

verbal cu privire la contravenție).  

În procesul examinării a fost consultată și opinia 

autorităților cu atribuții în domeniu: Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, Procuratura Generală, instanțele 

judecătorești, precum și organizațiile societății 

civile specializate. 

 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Codului 

contravențional 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Realizată 

 

Urmare a examinării hotărîrilor menționate mai 

sus, a fost elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea Codului Contravențional. 

Proiectul a fost adoptat în lectură finală pe 6 

decembrie 2019 (Legea nr. 159/2019 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=

119530&lang=ro ). 

 

13.  Studierea oportunității 

de revizuire a cadrului 

1. Solicitarea 

propunerilor  de la 

DEAN Trimestrul I 

- II 

1. Set de 

propuneri 

Strategia 

națională de 
În curs de realizare 

 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119530&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119530&lang=ro
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de reglementare a 

activităților de 

investigații și urmărire 

penală desfășurate de 

către structurile 

specializate, eliminarea 

lacunelor, dispozițiilor 

contradictorii și a celor 

care nu permit 

desfășurarea 

investigațiilor 

autoritățile 

interesate și 

analiza acestora 

colectate și 

sintetizate 

2. Analiză 

efectuată / 

consultări 

desfășurate 

 

ordine și 

securitate 

publică pentru 

anii 2017-2020 

(HG nr.354 din 

31.05.2017) 

Un prim proiect de lege privind revizuirea 

cadrului legislativ ce reglementează activitatea 

specială de investigații a fost elaborat în 2017 în 

baza propunerilor recepționate de la autoritățile 

de profil. 

Avînd în vedere termenul de promovare a unui 

proiect de act normativ, stabilit în Legea nr. 

100/2017, procedura a fost reinițiată. 

În acest sens, la finele anului 2019 a fost reluată 

activitatea Grupului de lucru responsabil de 

elaborarea proiectului prin desfășurarea unei 

ședințe la data de 19 decembrie. În cadrul 

ședinței a a fost aprobată agenda de lucru pentru 

revizuirea  și promovarea proiectului. 

 

2. Elaborarea  

proiectului de 

lege, după caz 

DEAN Trimestrul 

III-IV 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare, 

după caz 

14.  Dezvoltarea 

mecanismului de 

compensare a 

prejudiciilor în caz de 

eroare judiciară în 

cauze penale şi 

revizuirea legislaţiei 

privitor la compensarea 

prejudiciilor cauzate 

prin erori judiciare de 

către organele de drept 

1. Analiza 

actualului 

mecanism legal și 

a modului de 

implementare a 

acestuia în 

practică cu 

identificarea 

problemelor 

atestate și a 

soluțiilor de 

remediere 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II - III  

 

 

 

 

 

 

 

Analiză efectuată 

și recomandări 

formulate 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

În curs de realizare 

În vederea identificării bunelor practici privind 

mecanismul de compensare a prejudiciilor în caz 

de eroare judiciară, prin scrisoarea MJ nr.03/4603 

din 13 mai 2019 a fost solicitată asistența 

MAEIE, ca prin intermediul misiunilor noastre 

diplomatice să ne fie comunicate mecanismele 

legale existente în alte state. 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului normativ 

DEAN 

DC 

 

 

Trimestrul 

IV 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Nerealizată 

 

 

15.  Elaborarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Codului de 

 DEAN 

ANP 

Trimestrul I 

- III 

 Proiect elaborat 

și remis 

Guvernului spre 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

Realizată parțial 
 

Proiectul Legii pentru modificarea Codului de 



Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

 

53 

 

executare (măsuri de 

securitate faţă de 

condamnaţi drog-

dependenţi) 

aprobare 

 

curent executare (măsuri de securitate faţă de 

condamnaţii drog-dependenţi) a fost elaborat și 

coordonat cu instituțiile interesate.  

Promovarea proiectului a fost suspendată din 

considerentul inițierii de către Administrația 

Națională a Penitenciarelor a unor modificări mai 

ample la Codul de executare, care vor cuprinde și 

modificările propuse prin acțiunea în cauză. 

 

Obiectivul specific 1.6. Restrîngerea mandatului Procuraturii Anticorupţie la corupţia de nivel înalt  

16.  Elaborarea proiectului 

de lege pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative în vederea 

stabilirii competenţei 

materiale a Procuraturii 

anticorupţie la 

investigarea cazurilor 

de corupţie la nivel 

înalt, iar a 

procuraturilor 

teritoriale la 

investigarea celorlalte 

cazuri de corupţie 

1. Solicitarea 

propunerilor de la 

autoritățile 

interesate și  

analiza acestora 

DEAN 

 

 

 

 

 

Trimestrul I 

- II 

 

Set de propuneri 

colectate și 

sintetizate 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

Realizată parțial 
 

Pe parcursul anului au fost solicitate informație 

pertinentă și propuneri de modificare a cadrului 

legal de la autoritățile vizate (Procuratura 

Generală, Procuratura Anticorupție, Centrul 

Național Anticorupție), precum și de la 

organizațiile neguvernamentale cu profil juridic. 

Totodată, au fost examinate propunerile 

formulate într-un proiect de lege cu același 

obiect de reglementare, elaborat în 2015 de către 

un grup de lucru instituit pe platforma 

parlamentară. 

 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului legal 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Realizată parțial 

 

Modificarea competențelor Procuraturii 

Anticorupție și a procuraturilor teritoriale la 

examinarea infracțiunilor din domeniul corupției 

a fost inclusă în proiectul inițial de lege cu 

privire la reforma Curții Supreme de  Justiție și a 

organelor procuraturii. 

Proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de Stat 

cu nr. unic de înregistrare 513/MJ/2019 și supus 

avizării și consultărilor publice. 
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În urma analizei suplimentare a prevederilor 

proiectului în partea ce vizează modificarea 

competențelor Procuraturii Anticorupție și a 

procuraturilor teritoriale, s-a decis promovarea 

acestuia printr-un proiect de lege separat. 

Obiectivul specific 1.7. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare 

17.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

stabilirea procedurii de 

monitorizare a 

conduitei 

funcţionarului public 

cu statut special 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 31 alin. 

(2) din  Legea 

nr. 300/2017 

cu privire la 

sistemul 

administraţiei 

penitenciare 

Realizată 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 168 din 26 

iunie 2019 a fost aprobat Regulamentul privind 

monitorizare conduitei funcționarului public cu 

statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare 

 

18.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind modul 

de gestionare şi 

evidenţă, manuală şi 

electronică, a datelor 

privind funcţionarii 

publici cu statut special 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 32 alin. 

(2) din  Legea 

nr. 300/2017 

cu privire la 

sistemul 

administraţiei 

penitenciare 

  

Realizată parțial 

Proiectul ordinului Ministrului justiției privind 

modul de gestionare şi evidenţă, manuală şi 

electronică, a datelor privind funcţionarii publici 

cu statut special a fost elaborat și  urmează a fi 

aprobat. 

19.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la evaluarea 

activității profesionale 

a funcționarilor publici 

cu statut special 

debutant din cadrul 

sistemului 

administrației 

penitenciare 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul I Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 33  din  

Legea nr. 

300/2017 cu 

privire la 

sistemul 

administraţiei 

penitenciare 

 

Realizată 

 

Regulamentul cu privire la evaluarea activității 

profesionale a funcționarilor publici cu statut 

special debutant din cadrul sistemului 

administrației penitenciare a fost aprobat prin 

ordinul ministrului justiției nr. 65 din 

05.03.2019. 
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20.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind siguranța 

instituțiilor 

penitenciare din 

subordinea ANP 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Legea nr. 

300/2017 

cu privire la 

sistemul 

administraţiei 

penitenciare 

Realizată parțial 

 

Proiectul ordinului ministrului justiției cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind siguranța 

instituțiilor penitenciare din subordinea ANP 

este în proces de definitivare. 

Obiectivul specific 1.8. Reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului 

21.  Elaborarea proiectului 

de Lege privind 

procedura de 

constatare a 

încălcărilor în 

domeniul spălării 

banilor și finanțării 

terorismului și modul 

de aplicare a 

sancțiunilor 

 DEAN Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 37 alin. 

(1) din Legea 

nr. 308/2017 

cu privire la 

prevenirea și 

combaterea 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

Realizată parțial 
 

În vederea creării cadrului normativ conex la 

Legea nr. 308 din 2017 cu privire la prevenirea 

și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, Ministerul Justiției a elaborat 

proiectul Legii privind procedura de constatare 

a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării 

banilor și finanțării terorismului și modul de 

aplicare a sancțiunilor. 

Proiectul legii a fost transmis în adresa 

Cancelariei de Stat prin scrisoarea  nr.03/9053 

din 11.09.2019 iar urmare a ședinței Secretarilor 

generali prin atribuirea numărului unic 

514/MJ/2019 din 12.09.2019 a fost transmis 

pentru avizare autorităților interesate. 

Ulterior definitivării sintezei obiecțiilor și 

propunerilor proiectul a fost modificat într-o 

proporție mai mare de 50%. Astfel prin 

scrisoarea nr.03/12221 din 13 decembrie 2019 

proiectul a fost transmis la avizare repetată și 

expertiză anticorupție. 

Astfel, proiectul definitivat în baza 

recomandărilor recepționate și a expertizei 

anticorupție va fi promovat în 2020. 
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22.   Revizuirea măsurilor 

existente de 

management al 

bunurilor sechestrate şi 

confiscate  

 

1. Colectarea 

datelor statistice 

privind bunurile 

sechestrate şi 

confiscate  

AAIJ Trimestrul I 

- II 

Date statistice 

colectate 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

riscurilor în 

domeniul 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

pentru anii 

2017-2019 

(HG nr.791 

din 

11.10.2017) 

În curs de realizare 
 

Raportul anual (pentru anul 2018) privind datele 

statistice colectate este publicat pe paginile web 

a Agenţiei de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti şi a Ministerului Justiţiei şi poate fi 

accesat la link-ul: http://aaij.justice.md/ro/report-

type/rapoarte-statistice  

Datele statistice pentru anul 2019 vor fi 

sistematizate și publicate pînă la finele 

trimestrului I 2020. 

23.  Perfecționarea cadrului 

legislativ ce 

reglementează 

regimurile măsurilor 

asiguratorii, confiscării 

speciale și confiscării 

extinse 

1. Elaborarea 

amendamentelor 

la cadrul legal ce 

reglementează 

aplicarea 

măsurilor 

asiguratorii, 

confiscării 

speciale și 

confiscării extinse 

DEAN Trimestrul I 

- II 

 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

riscurilor în 

domeniul 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

pentru anii 

2017-2019 

(HG nr.791 

din 

11.10.2017) 

Realizată parțial 
 

Prin ordinul ministrului justiției nr. 462/2018 a 

fost creat grupul de lucru interinstituțional 

pentru amendarea cadrului legislativ și a celui 

instituțional care reglementează spălarea banilor 

și finanțarea terorismului, aplicarea măsurilor 

asiguratorii. 

La ședința din 27 februarie 2019 membrii 

grupului de lucru au ajuns la concluzia că vor 

veni cu propuneri de modificare a cadrului legal 

în sensul executării recomandărilor Comitetului 

MONEYVAL (runda a V-a de evaluare a 

Republicii Moldova). 

Raportul de evaluare (MONEYVAL), inclusiv 

recomandările evaluatorilor adresate Republicii 

Moldova, au fost aprobate în cadrul sesiunii 

plenare a Comitetului din iulie 2019. 

Constatărilor evaluării și a recomandărilor au 

fost transpuse în proiectul Strategiei naţionale de 

prevenire şi combatere a spălării banilor şi 

finanţării terorismului pentru anii 2020 – 2024, 

http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice
http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice
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unul din obiectivele căreia constă în dezvoltarea 

/ eficientizarea cadrului normativ și instituțional 

de aplicare a măsurilor asiguratorii, confiscării 

speciale și confiscării extinse a bunurilor 

provenite din comiterea infracțiunilor de spălare 

a banilor și conexe. 

Obiectivul specific 1.9. Îmbunătățirea  scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul clasamentelor / indicatorilor internaționali  care țin de domeniile de competență 

ale ministerului 

24.  Identificarea 

clasamentelor / 

indicatorilor 

internaționali care țin 

de domeniile de 

competență ale 

ministerului 

1. Studierea 

metodologiilor 

clasamentelor / 

indicatorilor 

internaționali  și 

identificarea 

părților interesate 

(autoritățile din 

sector, societatea 

civilă, partenerii 

de dezvoltare) 

DAMEP 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Trimestrul I 

- II 

 

 

 

 

1. Metodologii 

studiate 

  

2. Consultări 

desfășurate și lista 

părților interesate 

agreată  

Regulamentul 

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Justiției (HG 

nr.698 din 

30.08.2017) 

 

 

Realizată parțial 

 

Pe parcursul perioadei de referință au fost 

desfășurate consultări cu subdiviziunile 

ministerului, autoritățile administrative din 

subordine și cu instanțele judecătorești asupra 

recomandărilor din Raportul Comisiei Europene 

pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) privind 

eficiența și calitatea sistemelor judiciare 

europene în anul 2018. 

 

În contextul definitivării, de către Biroul 

Național de Statistică, a setului de indicatori 

corelativi Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 

care va fi utilizat de către autorități pentru 

analiza situației din domeniile de activitate 

gestionate, ajustarea/elaborarea strategiilor 

sectoriale și politicilor publice, monitorizarea 

impactului acestora asupra grupurilor 

vulnerabile în procesul de implementare a 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă 

Moldova 2030, precum și pentru raportarea 

progresului obținut de Republica Moldova în 

realizarea Agendei Globale 2030 în cadrul 

evaluării naționale voluntare (National 

Voluntary Review/VNR) la Forumul politic de 

nivel înalt din cadrul ONU, care va avea loc în 
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anul 2020, au fost examinate metadatele / 

metodologiile de calcul pentru estimarea valorii 

indicatorilor monitorizarea cărora ține de 

responsabilitatea Ministerului Justiției. 

2. Elaborarea / 

întocmirea listei  

clasamentelor / 

indicatorilor și 

stabilirea 

mecanismului de 

monitorizare cu 

implicarea 

părților interesate 

DAMEP 

 

Trimestrul 

II 

1. Lista  

clasamentelor / 

indicatorilor 

internaționali care 

vor fi monitorizați 

aprobată 

2. Mecanism de 

monitorizare 

funcțional 

Realizată parțial 

 

 Pe parcursul semestrului II a fost revizuită 

redacția și definitivată lista indicatorilor ce țin de 

responsabilitatea Ministerului Justiției pentru 

urmărirea progresului în atingerea țintelor 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Totodată, 

în colaborare cu subdiviziunile responsabile de 

colectarea / generarea datelor necesare pentru 

măsurarea indicatorilor, au fost colectate și 

prezentate Biroului Național de Statistică datele 

statistice pentru ultimii 10 ani. 

25.   Monitorizarea scorului 

și poziției Republicii 

Moldova în cadrul 

indicatorilor / 

clasamentelor 

internaționale care țin 

de domeniile de 

competență ale 

ministerului  și 

elaborarea propunerilor 

de îmbunătățire a 

acestora 

1. Examinarea 

rapoartelor 

publicate de 

mecanismele 

internaționale 

(conform listei 

aprobate), 

sistematizarea 

acestora și 

consultarea cu 

părțile interesate 

DAMEP 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Rapoarte 

examinate 

2. Note 

informative 

elaborate și 

consultate cu 

părțile interesate 

Regulamentul 

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Justiției (HG 

nr.698 din 

30.08.2017) 

 

În curs de realizare 

În rezultatul examinării Raportului CEPEJ 

privind sistemele judiciare europene, „Eficiența 

și calitatea justiției” – ediția 2018, au fost 

identificate problemele abordate / reliefate în 

raport privind activitatea sistemului judecătoresc 

din Republica Moldova.  

Pentru remedierea problemelor reflectate în 

Raportul CEPEJ și în coraport cu recomandările 

incluse în acest raport, AAIJ a prezentat un set 

de propuneri de acțiuni pentru a fi integrate în 

proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului 

justiției pentru anii 2020-2023 și în Planul de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. 

2. Formularea 

propunerilor 

pentru 

îmbunătățirea 

DAMEP 

Autoritățile 

administrativ

e din 

Pe 

parcursul 

anului 

Propuneri  

formulate și 

prezentate  

părților interesate 

În curs de realizare 

Setul de acțiuni propus pentru remedierea 

problemele cu care se confruntă sistemul 

judecătoresc și care derivă din recomandările 
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poziției și scorului 

statului în 

clasamentele 

selectate 

subordine  

 

Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției au 

fost consultate în cadrul subdiviziunilor 

responsabile (DAEMEP, AAIJ) și înserate în 

proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului 

justiției pentru anii 2020-2023 și în Planul de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. 

Obiectivul strategic II: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției 

Obiectivul specific 2.1. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor 

și Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială 

26.  Elaborarea proiectului 

Legii cu privire la 

plățile pentru asistența 

notarială 

 DEAN 

DPSJ 

Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 1 alin. (2) 

din  Legea nr. 

69/2016 cu 

privire la 

organizarea 

activității 

notarilor 

Realizată parțial 

 

În vederea elaborării proiectului Legii cu privire 

la plățile pentru asistența notarială, prin Ordinul 

ministrului justiției nr.82/2019 a fost creat 

Grupul de lucru format din reprezentanți ai 

Ministerului Justiției și Camerei Notariale. Pe 

parcursul anului au fost organizate patru ședințe 

ale Grupul de lucru în cadrul cărora au fost 

examinate capitolele elaborate ale proiectului. 

Totodată, fiecărui membru i s-a repartizat cîte un 

capitol / compartiment pentru definitivare. 

27. Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la plata pentru 

îndeplinirea actelor 

notariale și spezele 

procedurilor notariale 

 DEAN 

DPSJ 

 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 38 din  

Legea nr. 

69/2016 cu 

privire la 

organizarea 

activității 

notarilor 

Nerealizată 
 

Proiectul urmează a fi elaborat și promovat după 

adoptarea Legii cu privire la plățile pentru 

asistența notarială. 

28. Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

implementarea 

Registrului electronic 

unic al procurilor 

1. Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

aprobarea 

DEAN 

ARIJ 

DPSJ 

 

Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 256 din 

Codul civil 

(legea de 

modernizare), 

Art. 24 din 

Legea nr. 

Realizată parțial 

În legătură cu intrarea în vigoare a Legii 

133/2018 privind modernizarea Codului Civil și 

modificarea unor acte legislative, proiectul 

Conceptului tehnic al Registrului electronic unic 



Raportul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

 

60 

 

conceptului tehnic 

al Registrului 

electronic unic al 

procurilor 

246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

al procurilor elaborat de Ministerul Justiției și 

care urma a fi remis spre aprobare Guvernului, 

nu corespunde prevederilor legale de bază. 

Astfel, proiectul este în proces de revizuire 

pentru armonizarea normele legale menționate și 

urmează a fi supus consultărilor / avizării 

repetate.  

 

cestuia cu noile prevederi legale și ajustarea 

proiectului Conceptului tehnic al sistemului 

informațional cât și a proiectului 

Regulamentului de ținere a Registrului e-Procura 

în concordanță cu n mai sus. 

 

DPSJ - Proiectul HG cu privire la aprobarea 

conceptului tehnic al Registrului electronic unic 

al procurilor a fost elaborat, urmează a fi ajustat 

la noile prevederi ale Codului civil. 

La data de 13.01.2020 Ministerul Justiției 

organizează în acest sens ședință de lucru cu 

reprezentanții Camerei Notariale, Agenția 

Servicii Publice, Cancelaria de Stat și Agenția 

de Guvernare Electronică. 

2. Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind 

funcționarea 

Registrului 

electronic unic al 

procurilor 

DEAN  

ARIJ 

DPSJ 

 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Nerealizată 

 

Sistemul informațional automatizat e-Procura, 

din punct de vedere tehnic, nu mai corespunde 

prevederilor legale în vigoare. În acest sens, a 

fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru 

achiziționarea serviciilor de dezvoltare a SIA e-

Procura în vederea armonizării acestuia cu noile 

prevederi legale. Astfel, Regulamentul privind 

funcționarea Registrului electronic unic al 

procurilor urmează a fi elaborat după 

definitivarea și aprobarea Conceptului tehnic al 

SIA e-Procura. 
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29. Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției  cu privire la 

aprobarea Instrucțiunii 

privind modalitatea 

evidenței informației 

cu privire la notari în 

Registrul de stat al 

unităților de drept 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 29 alin. 

(6) din  Legea 

nr. 69/2016 

 cu privire la 

organizarea 

activității 

notarilor 

 

Realizată parțial 
 

Pentru inițierea elaborării proiectului de ordin, a 

fost solicitat Agenției Servicii Publice oferirea 

accesului la Registrul de stat al unităților de 

drept. Examinarea funcționalităților Registrului 

va oferi datele necesare pentru reglementarea 

modalității de evidență a informației cu privire la 

notari 

 

30. Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

efectuare a 

inventarierii 

patrimoniului 

succesoral 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 79 alin. 

(5) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

Realizată parțial 
 

Proiectul Ordinului ministrului justiției privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de efectuare a inventarierii patrimoniului 

succesoral a fost elaborat și supus consultărilor 

publice. 

În legătură cu modificarea conceptului 

proiectului de Regulament, acesta a fost remis 

spre avizare repetată, iar după definitivare 

urmează a fi remis Centrului Național 

Anticorupție pentru efectuarea expertizei 

anticorupție.   

31.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției pentru 

modificarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 

394/2005 privind 

aprobarea modelelor 

girurilor și 

certificatelor notariale 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 24 alin. 

(3) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

 

Realizată 

Modelul girurilor notariale și a certificatelor 

notariale a fost aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 59 din 27.02.2019. Prin acest ordin a 

fost abrogat Ordinul ministrului justiţiei nr. 394 

din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea 

girurilor de autentificare şi a certificatelor 

notariale, cu excepția titlului II, capitolul VII 

„Certificate de moştenitor”, care se va aplica 

pentru moştenirile deschise pînă la data de 1 

martie 2019. 
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32.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției pentru 

modificarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 

95/2008 privind 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

îndeplinire a actelor 

notariale şi completare 

a registrelor notariale  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 25 alin. 

(2) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

  

Realizată 

 

În acest sens a fost elaborat și aprobat Ordinul 

ministrului justiției nr. 329 din 10.12.2019. 

Din considerentul comasării Regulamentului 

privind modul de îndeplinire a actelor notariale 

şi completare a registrelor notariale cu 

Regulamentul privind modul de îndeplinire a 

lucrărilor de secretariat în activitatea notarială, 

Ordinul nr. 329/2019 a fost retras de la publicare 

în Monitorul Oficial, modificările operate 

urmînd a fi aprobate printr-un singur ordin. 

33.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

aprobarea  modului de 

îndeplinire a lucrărilor 

de secretariat în 

activitatea notarială  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 25 alin. 

(4) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

 

Realizată 

 

Proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu 

privire la registrele notariale și modul de 

îndeplinire a lucrărilor de secretariat în 

activitatea notarială a fost elaborat, definitivat și 

remis spre semnare conducerii ministerului. 

 

34.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

aprobarea 

Regulamentului 

privind organizarea şi 

desfășurarea licitaţiilor 

de vînzare a bunurilor 

mobile sau imobile  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II  

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 39 alin. 

(1) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

 

Realizată 

 

Regulamentul privind organizarea şi 

desfășurarea licitaţiilor de vînzare a bunurilor 

mobile sau imobile a fost elaborat și aprobat prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr. 178 din 8 iulie 

2019. (publicat în Monitorul Oficial nr. 241-243 

din 26.07.2019) 

35.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

aprobarea modelului 

cererii de desfacere a 

căsătoriei în fața 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 41 alin. 

(2)  din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

Realizată 

 

Modelul cererii de desfacere a căsătoriei prin 

acordul soților a fost elaborat și aprobat prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 62 din 1 martie 

2019. 
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notarului  

 

36.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

aprobarea modelului 

încheierii de învestire 

cu formulă executorie 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 43 alin. 

(2) din Legea 

nr. 246/2018 

privind 

procedura 

notarială 

Realizată 
 

Modelul încheierii de învestire cu formulă 

executorie a fost elaborat și aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 126 din 18 mai 2019. 

Obiectivul specific 2.2. Ajustarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare și activitate a executorilor judecătorești 

37.  Promovarea proiectului 

Legii pentru 

modificarea Legii nr.  

113/2010 privind 

executorii judecătorești 

(sporirea gradului de 

responsabilizare a 

executorului 

judecătoresc, 

fortificarea procedurii 

de control etc.) 

 DEAN Trimestrul I 

- II 

Proiect de lege 

remis repetat 

Guvernului spre 

aprobare 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată parțial 
 

În scopul sporirii gradului de responsabilizare a 

executorului judecătoresc a fost elaborat 

proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.  

113/2010. Proiectul a fost remis Guvernului 

pentru aprobare la 28.06.2018 prin scrisoarea 

nr.03/7745, însă acesta a fost restituit pentru 

examinare suplimentară și definitivare. 

Conținutul proiectului a fost revizuit în cadrul 

ministerului și se examinează oportunitatea 

comasării cu proiectul elaborat în vederea 

deblocării activității organului profesional al 

executorilor judecătorești. 

38.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

privind modul de 

evidență, de pregătire, 

de păstrare și de 

predare a arhivei 

biroului executorului 

judecătoresc 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Art. 31 alin. 

(2) din Legea 

nr.113/2010 

privind 

executorii 

judecătorești 

Realizată parțial 

 

Proiectul Regulamentului privind modul de 

evidență, de pregătire, de păstrare și de predare a 

arhivei biroului executorului judecătoresc a fost 

elaborat și consultat cu Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești. Proiectul urmează a 

fi definitivat după recepționarea avizului 

Agenției Naționale a Arhivelor și remis spre 

aprobare. 
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39.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului 

justiției privind 

modificarea Ordinului 

nr. 331 din 30.07.2015 

cu privire la  aprobarea 

Regulamentului de 

activitate al Comisiei 

de licenţiere 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul I 

- II 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată 

 

În  temeiul modificărilor operate prin Legea 

nr.86/2016 a fost elaborat proiectul de 

modificare al Regulamentului de activitate al 

Comisiei de licențiere, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr.331/2015. 

Proiectul a fost aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 177 din 8 iulie 2019. (publicat în 

Monitorul Oficial nr. 241-243 din 26.07.2019)  

40.  Elaborarea proiectului 

de modificare a 

Hotărîrii Guvernului  

nr. 886 din 23.09.2010 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului 

privind modul  de 

determinare a mărimii 

taxelor pentru 

efectuarea actelor 

executorului 

judecătoresc şi a 

spezelor procedurii de 

executare 

Studierea 

propunerilor 

prezentate de 

UNEJ care 

justifică 

majorarea taxelor 

pentru efectuarea 

actelor 

executorului 

judecătoresc şi a 

spezelor 

procedurii de 

executare la 

indicele ratei 

inflaţiei 

 

DEAN 

DPSJ 

Trimestrul I 

- II 

Propuneri studiate Pct. 2 din  

Hotărîrea 

Guvernului  

nr. 886 din 

23.09.2010 

Realizată 

 

Urmare a examinării propunerile formulate de 

UNEJ nu au fost identificate argumente 

fundamentate privind existența premiselor 

economice care justifică demararea procesului 

de majorarea taxelor pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc şi a spezelor 

procedurii de executare. 

Totodată, s-a convenit cu UNEJ despre 

necesitatea formulării unei argumentări 

calitative, atît cu referie la majorarea taxelor, cît 

și pentru majorarea spezelor. 

 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Hotărîrii 

Guvernului  nr. 

886 din 

23.09.2010 

DEAN 

DPSJ 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Sistată 

 

Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului  

nr. 886/2010 va fi promovat în condițiile 

intervenirii situațiilor obiective care justifică 

majorarea taxelor pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc şi a spezelor 

procedurii de executare la indicele ratei inflaţiei. 

41.  Elaborarea proiectului  DEAN Trimestrul I Proiect elaborat și Art. 8 lit. (f) Realizată parțial 
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Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al 

Sistemului 

informațional 

automatizat „Registrul 

procedurilor de 

executare „e-

executare” 

ARIJ 

DPSJ 

- II remis Guvernului 

spre aprobare 

din Legea 

nr.113/2010 

privind 

executorii 

judecătorești 

 

Proiectul Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat ,,Registrul 

procedurilor de executare” a fost elaborat și 

urmează a fi definitivat, pentru promovare, pe 

principii reciproc acceptabile de către Ministerul 

Justiției și executorii judecătorești. Totodată, 

Conceptul tehnic va fi revăzut în corespundere 

cu necesitatea asigurării  interacțiunii cu 

sistemele informaționale de stat distinctive, prin 

intermediul platformei guvernamentale 

MConect. 

Obiectivul specific 2.3. Consolidarea expertizei judiciare 

42.  Extinderea 

competențelor 
Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare în 

domeniul cercetării 

științifice 

1. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

1412 din 

27.12.2016 cu 

privire la Centrul 

național de 

expertize 

judiciare 

DEAN 

CNEJ 

Trimestrul 

II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

Judiciare pe anii 

2016 – 2019 

Realizată parțial 

 

Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului 

nr. 1412/2016 a fost remis spre avizare repetată 

Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, 

Centrului de Implementare a Reformelor și 

Centrului Național Anticorupție prin scrisoarea 

nr. 03/4683 din 16.05.19. Proiectul urmează a fi 

definitivat în baza avizelor recepționate și remis 

Guvernului spre aprobare. 

2. Desfășurarea 

procedurilor 

necesare în 

vederea 

acreditării CNEJ 

în calitate de 

instituție de 

cercetare 

CNEJ Trimestrul 

IV 

Certificat de 

acreditare atribuit  
Sistată 

 

Procedurilor aferente acreditării CNEJ în calitate 

de instituție de cercetare vor fi efectuate după 

operarea modificărilor la cadrul normativ. 

43.  Analiza oportunității 

operării modificărilor 

 CNEJ 

DEAN 

Trimestrul  

II - III 

1. Analiză 

efectuată 

Prioritățile 

ministerului 
Realizată 
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în Legea nr. 68/2016 

cu privire la expertiza 

judiciară și statutul 

expertului judiciar în 

vederea instituirii 

conceptului unificării 

metodologiilor de 

efectuare a expertizelor 

judiciare 

2. Proiect 

elaborat, după caz 

pentru anul 

curent 

În baza analizei efectuate au fost formulate 

propuneri de modificare a cadrului normativ 

pentru instituirea conceptului unificării 

metodologiilor de efectuare a expertizelor 

judiciare. 

Totodată, a fost creat un grup de lucru cu 

participarea reprezentanților autorităților vizate 

(CML, CNA, DPF a MAI) pentru a definitiva 

proiectul în baza unui concept reciproc 

acceptabil. 

44.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

standardelor de 

autorizare a 

laboratoarelor de 

expertiză judiciară 

 CNEJ 

DEAN 

Trimestrul  

I - II   

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Art. 73 alin. (1) 

din Legea nr. 

68/2016 cu 

privire la 

expertiza 

judiciară și 

statutul 

expertului 

judiciar 

Realizată parțial 

 

Un prim proiect de hotărîre privind aprobarea 

standardelor de autorizare a laboratoarelor de 

expertiză judiciară a fost elaborat de către CNEJ. 

Ulterior, a fost creat un Grup de lucru, care 

include reprezentanți ai autorităților vizate, pentru 

a consulta standardele propuse de CNEJ. 

Totodată,  a fost solicitată opinia Institutului 

Național de Standardizare și a „MOLDAC” 

Centrul Național de Acreditare. 

 

Obiectivul specific 2.4. Sporirea performanțelor în activitatea profesiilor juridice 

45. Efectuarea unei analize 

privind calitatea 

serviciilor acordate de 

către interpreți și 

traducători organelor 

de urmărire penală și 

instanţelor 

judecătoreşti 

(identificarea 

deficiențelor care 

determină amînarea 

examinării cauzelor; 

 AAIJ 

DPSJ 

Trimestrul 

II-III 

Analiză efectuată 

și recomandări 

formulate  

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată 

 

Pentru efectuarea analizei, în perioada  20 

august - 30 septembrie, AAIJ a desfășurat două 

sondaje privind nivelul de satisfacție în privința 

serviciilor de traducere/interpretare prestate atît 

la faza urmăririi penale, cît și în cadrul 

procedurilor judiciare – servicii prestate atît de 

traducătorii/interpreții cu statut de funcționar 

public angajați de instanțele judecătorești, cît și 

de traducătorii/interpreții autorizați. 

Primul sondaj a fost realizat în rîndul angajaților 
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calitatea lucrărilor, etc) din cadrul instanțelor judecătorești. La al doilea 

sondaj, în calitate de respondenți, a participat 

publicul larg. Chestionarele utilizate au fost 

disponibile atît în limba de stat cît și în limba 

rusă pe Portalul național al instanțelor 

judecătorești. 

Urmare a examinării rezultatelor sondajelor s-au 

conturat cîteva probleme majore care necesită 

soluții atît la nivel național cît și la nivelul 

fiecărei instanțe judecătorești sau organ de 

urmărire penală. 

46. Monitorizarea 

examinării sesizărilor 

depuse de către 

Ministerul Justiției în 

adresa comisiilor 

disciplinare ale 

profesiilor juridice și a 

modului de executare a 

deciziilor emise 

 DPSJ Pe 

parcursul 

anului 

1. Nr. sesizărilor 

declarate 

admisibile în 

raport cu cele 

depuse 

(dezagregat pe 

profesii juridice) 

2. Categoriile 

sancțiunilor 

aplicate și gradul 

de executare a 

acestora 

(dezagregat pe 

profesii juridice) 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

În curs de realizare 

Comisia pentru deontologie și formare 

profesională a administratorilor autorizați 

Din 13 sesizări transmise după competență: 

- 6 sesizări au fost respinse (lipsa abaterii 

disciplinare); 

- 2 sesizări – constatare a abaterii disciplinare 

(sancțiune – aplicată amenda); 

- 1 sesizare – procedura nu a fost intentată 

(petiționarul a retras plângerea); 

- 2 sesizări – respinse ca fiind inadmisibile; 

- 2 sesizări – urmează a fi examinate în cadrul 

Comisiei. 

Comisia de autorizare și disciplină a 

administratorilor autorizați 

Din 7 sesizări depuse: 

- 2 sesizări – constatare a abaterii disciplinare 

(sancțiunile aplicate 1- avertisment, 1-

suspendare a activități pe un termen de 3 

luni); 

- 2 sesizări – respinse (lipsa abaterii 

disciplinare); 

- 2 sesizări – amînată ședința (1 – pînă la 
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emiterea hotărârii irevocabile a instanței 

judecătorești, 1 – prezentarea materialelor 

suplimentare); 

- 1 sesizare – respinsă (nu a întrunit condițiile 

art.38 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 161/2014). 

 

Colegiul disciplinar al executorilor 

judecătorești 

Din 18 sesizări depuse: 

- 7 sesizări – respinse ca fiind inadmisibile; 

- 11 sesizări urmează a fi examinate la 

Colegiu. 

 

Colegiul disciplinar al notarilor  

Din 3 sesizări depuse: 

- 1 sesizare – încetarea procedurii disciplinare 

în temeiul pct.59 subpct.5) din 

Regulamentul Colegiului disciplinar al 

notarilor; 

- 1 sesizare – respinsă în temeiul pct.59 

subpct.2) din Regulamentul Colegiului 

disciplinar al notarilor; 

- 1 sesizare – urmează a fi examinată la 

Colegiu. 

 

Comisia de atestare și disciplină a interpreților 

și traducătorilor 

- 1 sesizare – respinsă (lipsa abateri 

disciplinare). 
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Obiectivul strategic III: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției 

Obiectivul specific 3.1. Consolidarea cadrului operațional și instituțional în domeniul drepturilor omului 

47.  Finalizarea reformei 

instituţiei Avocatului 

Poporului, prin 

îmbunătăţirea Legii nr. 

52 din 3 aprilie 2014 

cu privire la Avocatul 

Poporului 

(Ombudsmanul) în 

conformitate cu 

recomandările 

Comisiei de la Veneţia, 

şi asigurarea finanţării 

acesteia conform 

Principiilor de la Paris 

1. Modificarea 

Legii nr. 52 din 3 

aprilie 2014 cu 

privire la 

Avocatul 

Poporului 

(Ombudsmanul) 

DEAN Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

Realizată parțial 

 

Pentru realizarea obiectivului de modificare a 

Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul) în conformitate cu 

recomandările Comisiei de la Veneția, și 

asigurarea finanțării acesteia conform 

Principiilor de la Paris, a fost întocmită și supusă 

discuțiilor cu membrii Oficiului Avocatului 

Poporului  prima versiune a proiectului. Drept 

urmare, în scopul identificării celor mai bune 

soluții și practici străine a fost solicitat suportul 

instituției Ombudsmanului din alte state, precum 

și, cel al Consiliului Europei, în special în partea 

ce ține de perfecționarea mecanismului de 

prevenire a torturii. 

Proiectul de lege a fost discutat în cadrul mai 

multor ședințe purtate de conducerea 

Ministerului Justiției și Oficiul Avocatului 

Poporului, precum și membrii Consiliului pentru 

prevenirea torturii. În vederea definitivării 

proiectului urmează a se ajunge la un consens 

între toți actorii implicați în partea ce ține de 

mecanismul de prevenire a torturii. 

Obiectivul specific 3.2. Reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării drepturilor 

omului 

48.  Îmbunătățirea cadrului 

normativ în vederea 

acordării asistenței şi 

protecției victimelor și 

a prezumatelor victime 

1. Modificarea 

Legii nr.198 din 

26 iulie 2007 cu 

privire la asistența 

juridică garantată 

DEAN Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare  

Plan de acțiuni 

pentru anii 

2018-2020 

privind 

implementarea 

Realizată 
 

În vederea dezvoltării mecanismului de acordare 

a asistenței şi protecției victimelor și a 

prezumatelor victime ale traficului de ființe 
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ale traficului de ființe 

umane 

 

 

 

 

 

de stat  în vederea 

includerii 

victimelor 

traficului de ființe 

umane în 

categoria 

persoanelor care 

au dreptul la 

asistență     

juridică calificată, 

indiferent de 

nivelul veniturilor 

Strategiei 

naționale de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

ființe umane 

pentru anii 

2018-2023  

(HG nr. 461 

din  

22.05.2018) 

 

umane au fost promovate modificări la Legea 

nr.198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistența 

juridică garantată de stat  în vederea includerii 

victimelor traficului de ființe umane în categoria 

persoanelor care au dreptul la asistență juridică 

calificată, indiferent de nivelul veniturilor. 

Proiect aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.566 

din 19 noiembrie 2019 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=

119038&lang=ro . 

49.  Aplicarea formelor de 

asistență juridică 

internațională pe 

cazurile de trafic de 

ființe umane și 

infracțiuni conexe 

 

 

DCJI Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

comisii rogatorii; 

2. Numărul de 

persoane 

extrădate; 

3. Numărul de 

proceduri penale 

transferate 

Plan de acțiuni 

pentru anii 

2018-2020 

privind 

implementarea 

Strategiei 

naționale de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

ființe umane 

pentru anii 

2018-2023  

(HG nr. 461 

din  

22.05.2018) 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul anului 2019 nu au fost recepționate 

cereri de asistență juridică internațională pe 

cazuri de trafic de ființe umane și infracțiuni 

conexe. 

Obiectivul specific 3.3. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor în domeniul sănătății mintale 

50.  Inițierea procedurii de 

analiză a cadrului 

normativ național și a 

practicilor altor state 

în vederea introducerii 

formelor noi de 

  

 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Cadru normativ și 

practicile altor 

state analizate, cu 

identificarea 

soluțiilor de 

reglementare 

 Planul 

naţional de 

acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

În curs de realizare 

 

Prin scrisoarea nr. 03/4767 din 18.05.2019 a fost 

solicitată opinia autorităților de resort și 

instituțiilor specializate în domeniul sănătății 

mintale cu privire la cadrul normativ existent și 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119038&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119038&lang=ro
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tratament prin 

constrîngere în condiții 

de ambulatoriu și 

supraveghere 

psihiatrică obligatorie 

legală anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

reglementările suplimentare necesare. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

și Centrul de Medicină Legală au comunicat 

despre existența necesității introducerii noilor 

forme de tratament prin constrîngere în condiții 

de ambulatoriu și supraveghere psihiatrică 

obligatorie, fiind necesară, însă, în acest sens, o 

analiză cuprinzătoare și aprofundată a legislației 

în vigoare și a practictilor existente, cu implicare 

medicilor specialiști. 

51.  Examinarea 

oportunității 

promovării proiectului 

legii pentru 

modificarea Codului de 

procedură penală 

(asigurarea internării 

involuntare a 

învinuitului, 

inculpatului sau 

condamnatului în 

privința căruia sentința 

nu este definitivă, care 

suferă de tulburări 

psihice sau necesită 

tratament psihiatric)  

 DEAN Trimestrul 

III -IV 

Proiect prezentat 

repetat 

consultărilor 

publice, după caz  

Recomandările 

Comitetului 

anti-tortură al 

Consiliului 

Europei (CPT) 

Nerealizată 

 

În vederea îmbunătăţirii procedurilor de 

cercetare şi de soluţionare a cauzelor penale în 

care sunt implicate persoane care prezintă indicii 

prezenţei unor boli mintale și în privința cărora 

există suficiente temeiuri pentru a dispune 

aplicarea unei măsuri preventive privative de 

libertate în anul 2018 a fost elaborat proiectul de 

lege pentru modificarea şi completarea Codului 

de procedură penală. 

Promovarea proiectului a fost sistată din 

considerentul  lipsei unei viziuni comune a 

autorităților implementatoare cu privire la 

modificările propunse. Astfel, s-a considerat 

oportun examinarea repetată a modificărilor 

propuse, pentru a promova un set de 

amendamente reciproc acceptabile de toate 

instituțiile responsabile. 
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Obiectivul specific 3.4. Asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului 

52.  Realizarea politicii de 

stat privind punerea în 

aplicare a pedepselor şi 

măsurilor privative de 

libertate în scopul 

reintegrării sociale a 

persoanelor reţinute 

 

1. Monitorizarea 

și evaluarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

serviciului 

penitenciar în 

Republica 

Moldova pentru 

anii 2016–2020 

 

ANP 

DAMEP 

DAG 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Rata plîngerilor 

depuse de deţinuţi 

privind condiţiile 

de detenţie 

2. Rata plîngerilor 

soluționate 

privind condițiile 

de detenție 

3. Numărul 

condamnărilor 

Republicii 

Moldova la 

CtEDO pentru 

condiţii de 

detenţie contrare 

prevederilor art. 3 

din CEDO  

4. Rata cazurilor 

de violenţă dintre 

deţinuţi 

5. Numărul de 

instituţii 

penitenciare 

construite/ 

reconstruite 

6. Numărul 

structurilor de 

escortare a 

deţinuţilor create 

la nivel de 

penitenciar 

7.  Rata 

instituţiilor/servici

ilor medicale 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 

1113  petiții vizând condițiile de detenție (30,7% 

din numărul total de petiții). 378 de petiții 

(10,78%  din numărul total de petiții) au fost 

expediate din penitenciare direct, iar celelalte au 

fost recepționate de la diferite autorități, rude ale 

deținuților și apărătorii acestora. 

 

2. Din cele 378 de petiții expediate din 

instituțiile penitenciare aproximativ 92,3 % au 

fost examinate iar din problemele invocate 

33.3% au fost soluționate. 

 

3. La 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea 

nr. 163 din 20 iulie 2017 și Legea nr. 272 din 29 

noiembrie 2018 care au determinat operarea de 

modificări în Codul de procedură penală. Aceste 

legi au introdus în dreptul intern un remediu cu 

caracter preventiv și compensatoriu pentru 

încălcările CEDO cu referire la condițiile 

inumane și degradante de detenție. 

 

Urmare a implementării noului remediu 

preventiv și compensatoriu, la 28 februarie 2019 

Curtea Europeană a pronunțat decizia în cauza 

Drăniceru v. Republica Moldova (nr. 31975/15). 

Prin această decizie, Curtea a recunoscut noul 

remediu preventiv și compensatoriu pentru 

condițiile inadecvate de detenție instituit în 

Republica Moldova,venind cu anumite 

recomandări referitor la sume. 

Prin deciziile sale din 28 martie 2019, Curtea 
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dotate/renovate și 

acreditate 

8. Rata de 

implementare a 

Strategiei 

Europeană a declarat inadmisibile alte 145 de 

cereri aflate pe rolul său cu referire la condițiile 

rele de detenție, invocînd neepuizarea 

remediului național. Pot fi consultate în acest 

sens deciziile pronunțate în cauzele: Baban și 

alții 33 v. Republica Moldova (cererea nr. 

3282/12), Bulgacov și alții 41 v. Republica 

Moldova (cererea nr. 54187/15), Cobîlceanu și 

alții 12 v. Republica Moldova (cererea nr. 

72239/16), Filat și alții 4 v. Republica Moldova 

(cererea nr. 11657/16), Codreanu și alții 23 v. 

Republica Moldova (cererea nr. 22927/09), 

Grigoraș și alții 4 v. Republic Moldova (cererea 

nr. 25435/18), și Talambuța și alții 11 v. 

Republica Moldova (cererea nr. 23151/09). 

Astfel, pe parcursul anului 2019 Curtea 

Europeană nu a pronunțat hotărîri de 

condamnare a Republicii Moldova pentru 

condiții de detenție contrare prevederilor art. 3 

din Convenție. 

 

4. Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 

1203 cazuri de depistare a leziunilor corporale în 

mediul deţinuţilor.  În 179 cazuri s-a stabilit că 

leziunile au fost cauzate în rezultatul altercațiilor 

dintre condamnaţi, ceea ce constituie 18% din 

numărul total. 

 

5. Pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 

lucrări de construcție / reconstrucție în 4 

instituții penitenciare (a se vedea informația 

detaliată la acțiunea 2.3., indicatorul 2). 

Totodată, au fost efectuate lucrări de 

îmbunătățire a condițiilor de detenție în 

majoritatea instituțiilor penitenciare, fiind 

renovate circa 169 celule. 
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6. Instituțiile penitenciare (15) dispun de 

structuri de escortă, excepție fiind Penitenciarele 

nr.8 și nr.12 – Bender. 

 

7. Pe parcursul anului 2019 15 instituții 

penitenciare au obținut avize sanitare, ceea ce 

constituie 88%. 

 

8. Din numărul total de acțiuni, conform 

Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei: 

- acțiuni realizate - 91; 

- acțiuni parțial realizate - 53; 

- acțiuni nerealizate - 46. 

2. Consolidarea 

capacităților 

instituționale la 

nivelul 

instituțiilor 

penitenciare și 

dezvoltarea 

profesională a 

personalului din 

sistemul 

penitenciar 

 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

psihologi/ 

asistenți sociali 

angajați în 

instituțiile 

penitenciare în 

creștere raportat 

la numărul de 

deținuți 

2. Programe de 

instruire a 

personalului din 

serviciul 

penitenciar axate 

pe dezvoltarea 

competențelor și 

pe drepturile 

omului 

3. Rata 

personalului 

instruit din 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată 

 

1. Pe parcursul anului 2019, în sistemul 

administrației penitenciare s-au angajat 5 

psihologi și 2 asistenți sociali. La începutului 

anului 2019, se dețineau 7115 persoane, iar la 

finele anului se dețineau 6716 persoane. Astfel, 

se constată o descreștere a numărului de deținuți 

cu 399 persoane, ce constituie aproximativ 6 %. 

În instituțiile penitenciare la moment activează 

29 psihologi și 26 asistenți sociali. Prin urmare, 

numărul de deținuți raportat la numărul de 

psihologi/ asistenți sociali este de 231 

condamnați la un psiholog și 258 de condamnați 

la un asistent social.  

 

2. Anual se organizează și se desfășoară 

pregătirea profesională continuă a angajaților 

sistemului administrației penitenciare, care 

cuprinde trei compartimente: pregătirea 

generală, pregătirea fizică și de specialitate. 
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sistemul 

penitenciar 

 

Pe parcursul anului 2019, au fost desfășurate 

cursuri de pregătire inițială (agenţi, ofițeri), 

cursuri de perfecționare (ofițeri, agenți din toate 

serviciile), cursuri de „Management penitenciar” 

(directori, directori-adjuncți de penitenciare, șefi 

de direcții ANP).  

 

3. Pe parcursul anului 2019 s-a înregistrat o rată 

a personalului instruit din sistemul penitenciar 

de 100%. 

3. 

Planificarea/aloca

rea anuală a 

mijloacelor 

financiare 

necesare pentru   

implementarea  

proiectelor de 

construcție/recons

trucție a 

penitenciarelor  

(Centrul 

penitenciar 

Chișinău, Casa de 

arest Bălți,  

Penitenciarul nr. 3 

– Leova, 

Penitenciarul nr. 7 

– Rusca) 

ANP 

 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Suma 

mijloacelor 

financiare alocate 

pentru 

implementarea 

proiectelor de 

construcție/recons

trucție a 

penitenciarelor  

2. Planurile 

individuale de 

construcție/recons

trucție pentru 

fiecare 

penitenciar 

3. Gradul de 

absorbție a 

mijloacelor 

financiare alocate 

construcției/recon

strucției 

penitenciarelor  

4. Numărul de 

instituții 

penitenciare 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

1. Pentru implementarea proiectelor de 

construcție/reconstrucție au fost alocate mijloace 

financiare după cum urmează: 

- Noul Penitenciar din Chișinău – 1 123 589,8 

mii lei; 

- Casa de arest Bălți – 25 540,8 mii lei; 

- Penitenciarul nr.3-Leova – 2 197,6 mii lei; 

- Penitenciarul nr.10-Goian – 4 299,0 mii lei; 

- Penitenciarul nr.7-Rusca a fost exclus din 

finanțare pentru 2019. 

 

2. Planurile individuale de construcție/ 

reconstrucție per instituție penitenciară pentru 

anul 2019, constituie:  

- Penitenciarul din Chișinău – 159 999,20 mii lei 

(executat semestrul I – 4 146,65 mii lei; 

semestrul II  – 5 095,8 mii lei); 

- Casa de arest Bălți – 25 540,80 mii lei 

(executat 2019 – 25 540,80 mii lei); 

- Penitenciarul nr. 3-Leova – 2197,60 mii lei 

(executat semestrul II, – 2197,60 mii lei); 

- Penitenciarul nr.10-Goian – 4 299,0 mii lei 

(executat semestrul II, – 4 299,0 mii lei). 
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construite/ 

reconstruite 

 

3. Gradul de absorbție a mijloacelor financiare 

bugetate pentru construcție/ reconstrucție:  

- Penitenciarul din Chișinău – 3,18%; 

- Casa de arest Bălți – 100%; 

- Penitenciarul nr. 3-Leova – 100%; 

- Penitenciarul nr.10-Goian – 100%. 

 

4. Pe parcursul anului 2019 au fost finisate 

lucrările de reconstrucție la Penitenciarul nr.3-

Leova și Penitenciarul nr.10-Goian. 

4. Elaborarea 

normelor minime 

de echipare a 

spațiilor de 

detenție necesare 

pentru deținerea 

în condiții 

corespunzătoare a  

persoanelor cu 

dizabilități private 

de libertate  

ANP Trimestrul 

IV 

1. Proiect elaborat 

și aprobat 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Nerealizată 

 

Normele / standardele în domeniul construcțiilor 

privind accesibilizarea clădirilor pentru 

persoanele cu dizabilități, în mare parte, nu pot 

fi aplicate în cadrul administrației penitenciare 

din cauza infrastructurii logistice nepermisive de 

a interveni cu modificări de structură și 

replanificare. Conform situației la zi este 

necesară construcția sectoarelor noi, efectuînd în 

paralel demolări ale edificiilor existente care nu 

corespund exigențelor de construcție și 

reconstrucție în vigoare. Toate acestea necesită 

costuri mai ridicate precum și extind termenul de 

realizare. 

 

5. Continuarea 

procesului de 

modernizare a 

sistemului 

penitenciar prin 

amenajarea/ 

reutilarea spaţiilor 

de detenţie, 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Planul de 

modernizare 

actualizat 

2.  Spaţiile de 

detenţie 

amenajate/reutilat

e 

3. Rapoartele 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

În curs de realizare 

 

Cu referire la obiectele aflate în proces de 

construcție / reconstrucție din penitenciarele 

nr.3-Leova, nr.10-Goian și nr.11-Bălți se atestă 

următoarele progrese: 

 

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.3-Leova - au 
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conform normelor 

şi standardelor 

europene 

privind gradul de 

executare a 

lucrărilor, 

elaborate 

24.05.2018); 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

fost constatate și sistematizate lucrări 

suplimentare care au fost incluse în proiectul de 

execuție. Pentru anul 2019 au fost alocate 4 000 

000 lei, acestea fiind executate integral.  

- Construcția Casei de arest cu capacitatea de 

650 locuri, în mun. Bălți – au fost definitivate ca 

structură două blocuri de detenție și turnul de 

legătură, iar alte două sunt în proces de 

executare. Pentru blocurile aflate în proces de 

executare este necesară contractarea lucrărilor de 

expertizare a documentației de proiect ce ține de 

etapa II cu un cost de 168 mii lei și a serviciilor 

de control de autor în valoare de 600 mii lei. În 

anul 2019 au fost alocate 39 000 000 lei, gradul 

de executare fiind de 55,71%. 

 - Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian – 

sunt reconstruite trei blocuri: Blocul A-bloc de 

detenție, Blocul B-bloc pentru instruirea 

deținuților minori, Blocul C-Blocul medical, 

construit un teren sportiv multifuncțional, o 

cazangerie, înlocuite toate rețelele exterioare 

inginerești (apă, canalizare, electrificare, 

reabilitarea substației de transformare a energiei 

electrice), construite stații de purificare a apelor 

reziduale și celor provenite din precipitații. 

Gradul de executare a lucrărilor este de 100%. 

 

Totodată, pe parcursul anului 2019 au fost 

desfășurate lucrări de îmbunătățire a condițiilor 

de detenție în toate instituțiile penitenciare, după 

cum urmează: 

- în Penitenciarul nr.1-Taraclia a fost efectuată 

reparația blocului de regim nr.2 a izolatorului 

disciplinar și a blocului sanitar; 

- în Penitenciarul nr.2-Lipcani a fost construită 

curtea de plimbare pentru întrevederi de lungă 
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durată și 2 încăperi pentru întrevederi de scurtă 

durată; 

- în Penitenciarul nr.3-Leova a fost efectuată 

reparație în cantina centrală și reparație capitală 

în secția medicală; 

- în Penitenciarul nr.4-Cricova a fost reconstruit 

atelierul de creaţie; 

- în Penitenciarul nr.5-Cahul s-a efectuat 

reparația capitală a secției medicale și a curților 

de plimbare; 

- în Penitenciarul nr.6-Soroca au fost divizate 

secțiile locative mari în secții locative mai mici 

în sectorul nr.3; 

- în Penitenciarul nr.7-Rusca a fost efectuată 

reparația curentă a blocurilor sanitare, reparația 

capitală cu crearea a 7 camere de deținere cu 

capacitatea de 70 locuri; 

- în Penitenciarul nr.8-Bender a fost dată în 

exploatare secția medicală. De asemenea, s-au 

efectuat reparații curente în 5 secții locative; 

- în Penitenciarul nr.9-Pruncul s-a efectuat 

reparația capitală la sectorul nr.8 tip-deschis, în 

secția medicală și reparația curentă a încăperii 

pentru desfășurarea ședințelor de judecată on-

line; 

- în Penitenciarul nr.10-Goian s-au efectuat 

reparații curente în două cazangerii, în încăperile 

de studii, curțile de plimbare, precum și în secția 

medicală; 

- în Penitenciarul nr.11-Bălți s-au efectuat 

reparaţii curente la blocul nr.1, 2 şi 3, la sala de 

sport și reparația capitală a izolatorului 

disciplinar; 

- în Penitenciarul nr.12-Bender s-a efectuat 

reparație capitală în încăperea de întrevedere de 

lungă durată a deținuților; 
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- în Penitenciarul nr.13-Chișinău s-a finisat 

reparația capitală a 10 birouri pentru serviciul 

medical, fiind dotate cu echipamentul necesar; 

- în Penitenciarul nr.15-Cricova s-a efectuat 

reparația capitală a blocurilor sanitare și a secției 

medicale; 

- în Penitenciarul nr.16-Pruncul au fost efectuate 

reparații curente în 4 săli de proceduri medicale. 

Totodată, a fost efectuată reparația capitală a 

blocului de ftiziatrie, unde a fost creată o secție 

specială pentru deținuții bolnavi de TBC; 

- în Penitenciarul nr.17-Rezina a fost realizată 

reparaţia capitală a blocului alimentar, reparaţia 

capitală a terenului sportiv din incinta 

penitenciarului, a 3 birouri medicale, dar și 

reparații în celulele de detenție;  

- în Penitenciarul nr.18-Brănești a fost efectuată 

reparația curentă în sectoarele locative, reparația 

capitală în 2 sectoare locative cu suprafață mare 

și la punctul medical. 

6. Actualizarea 

normelor privind 

asigurarea 

persoanelor 

private de 

libertate cu:  

a) raţie alimentară 

conform regulilor 

nutriţionale; 

b) echipament 

individual; 

c) produse de 

igienă și 

întreținere  

ANP Trimestrul 

II 

Proiect elaborat și 

aprobat 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Nerealizată 

 

Urmare a analizei normelor aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului 609/2006 privind normele 

minime de alimentare zilnică şi obiecte de 

toaletă şi menaj ale deţinuţilor s-a constatat că 

acestea corespund regulilor nutriționiste în 

vigoare. 

 

 

7. Aprobarea ANP Trimestrul Proiect elaborat și Planul naţional Nerealizată 
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normelor minime 

de echipare a 

angajaților 

instituțiilor 

penitenciare cu 

dispozitive pentru 

paza, escortarea și 

supravegherea 

persoanelor 

private de 

libertate 

II aprobat de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

 

Urmează a fi examinate prevederile normative în 

domeniu și, după caz, actualizate prin prisma 

necesităților angajaților din cadrul instituțiilor 

penitenciare. 

53.  Implementarea 

mecanismului 

compensatoriu pentru 

încălcarea dreptului 

garantat de art. 3 al 

CEDO  

 

1. Soluționarea 

eficientă a 

cererilor 

persoanelor aflate 

în detenție în 

condiții precare  

 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

deținuți cărora li 

s-a redus termenul 

pedepsei în 

condițiile stabilite 

2. Numărul 

persoanelor 

reținute/deținute 

care au fost 

despăgubite 

financiar 

3. Cuantumul 

sumelor achitate 

ca despăgubire 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul anului 2019, la  1410 deținuți li 

s-a redus termenul pedepsei, dintre care 137 

deținuți au fost eliberați. 

1.  În perioada menționată au fost despăgubiți  

financiar majoritatea persoanelor. 

3. În perioada  de raport ca despăgubire a fost 

achitată suma de1470595,00 lei.  

54. Reorganizarea 

sistemului actual de 

escortare 

1. Revizuirea 

mecanismului 

actual de 

interacțiune între 

serviciile de 

escortare din 

cadrul Poliției și 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor, în 

ANP Trimestrul 

III 

Act departamental 

elaborat și aprobat 

Planul de 

acţiuni 

privind 

reducerea 

relelor 

tratamente, 

abuzului și 

discriminării 

față 

de persoanele 

Nerealizată 
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vederea 

optimizării 

cheltuielilor și 

eforturilor de 

escortare, prin 

aprobarea unui 

ordin 

interdepartamenta

l care să descrie 

clar situațiile și 

modalitatea de 

interacțiune 

aflate în 

custodia 

Poliției pentru 

anii 2017-2020 

(H.G. 748 din  

20.09.2017) 

 

55.  Diminuarea numărului 

de deținuți escortați la 

instanțele de judecată  

 

 

1. Amenajarea în 

sediile instituțiilor 

penitenciare a 

unor spații 

speciale pentru 

examinarea 

chestiunilor ce țin 

de executarea 

pedepsei prin 

intermediul 

sistemului de 

videoconferință 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

spațiilor special 

amenajate 

2. Rata ședințelor 

desfășurate în 

spațiile special 

amenajate și prin 

intermediul 

sistemului de  

videoconferință  

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

1. În instituțiile penitenciare au fost amenajate 

17 spații pentru examinarea chestiunilor ce țin 

de executarea pedepsei prin intermediul 

sistemului de videoconferință. 

 

2. Pe parcursul anului au fost desfășurate 2136 

ședințe de judecată prin intermediul sistemului 

de videoconferință, în cadrul cărora au fost 

examinate 2136 plângeri. 

56.  Reorganizarea 

serviciilor / unităților 

medicale din cadrul 

instituțiilor de detenție 

 

1. Identificarea de 

către grupul de 

lucru instituit din 

reprezentanți ai 

tuturor 

instituțiilor vizate 

a unei soluții 

optime de 

reorganizare a 

serviciilor 

medicale acordate 

ANP 

DEAN 

Pe 

parcursul 

anului   

1. Ședințe a 

grupului de lucru 

organizate 

2. Propuneri 

identificate 

3. Cadrul 

normativ 

modificat 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

1. Pe parcursul anului 2019, au fost organizate 

consultări cu specialiștii din cadrul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și 

conducerea ministerului în vederea identificării 

soluției optime de reorganizare a serviciilor 

medicale. 

2. Propunerile formulate în cadrul consultărilor 

și argumentate în nota informativă au fost 

transpuse într-un proiect de decizie (Ordin). 

3. Proiectul Ordinului ministrului justiției 
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persoanelor aflate 

în detenție și 

asigurării 

independenței 

personalului 

medical/ 

Amendarea 

cadrului normativ 

în baza 

propunerilor 

formulate de către 

membrii grupului 

de lucru 

privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului 

de servicii medicale Instituția medico-sanitară 

publică „Direcția medicală a Administrației 

Naționale a Penitenciarelor a fost definitivat și 

remis spre avizare entităților publice interesate, 

precum și pentru efectuarea expertizei 

anticorupție. 

2. Revizuirea 

cadrului normativ 

pentru includerea 

persoanelor 

deținute în lista 

subiecților 

beneficiari de 

asigurare 

obligatorie de 

asistenţă medicală  

ANP 

DEAN 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Nerealizată 

57.  Dezvoltarea Sistemului 

informațional e-

Reținere  

 

1. Promovarea 

conceptului tehnic 

al Sistemului 

informațional e-

Reținere 

DEAN 

ARIJ 

 

Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018); 

 

Planul de 

acţiuni 

În curs de realizare 

 

Sistemul informatic integrat e-Rețineri a fost 

achiziționat în decembrie 2013, acesta fiind 

pilotat pe parcursul anului 2015. La realizarea 

procesului de pilotare în cadrul Inspectoratului 

General al Poliției al MAI au fost implicate 

(scrisoarea nr.8/8-6632 din 22.09.2015) 3 

inspectorate teritoriale de poliție: 

- direcția de poliție a mun.Chișinău; 

- inspectoratul de poliție Anenii Noi; 

2. Dezvoltarea 

Sistemului 

informațional e-

Reținere, inclusiv 

pentru facilitarea 

accesului direct al 

deținuților la 

ARIJ 

ANP 

Trimestrul 

III - IV 

Sistem 

informațional  

dezvoltat și pilotat 
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informațiile din 

propriul dosar 

personal  

privind 

reducerea 

relelor 

tratamente, 

abuzului și 

discriminării 

față de 

persoanele 

aflate în 

custodia 

Poliției pentru 

anii 2017-2020 

(H.G. nr.748 

din  

20.09.2017); 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

- inspectoratul de poliție Orhei. 

 

Urmare a analizei efectuate la începutul anului 

2018 s-a constatat necesitatea dezvoltării 

conceptuale a sistemului informatic existent, din 

considerentul învechirii caracteristicilor tehnice 

ale acestuia. În acest sens, a fost elaborat și 

coordonat cu instituțiile interesate (DIP, PG, 

IGP, MAI) Proiectul Conceptului tehnic al SIA 

„e-Rețineri”.  

 

La 11.09.2018 pe pagina oficială a Ministerului 

Justiției 

(http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=18

4&id=4073) a fost plasat anunțul privind 

inițierea elaborării proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului 

tehnic al Sistemului informațional „e-Reținere”, 

urmînd a fi promovat după consultarea repetată 

cu instituțiile vizate. 
 

Avînd în vedere faptul că sistemul menționat 

urmează a fi utilizat de mai multe autorități 

(MAI, PG, MJ ș.a) și, după caz, interconectat cu 

alte sisteme informaționale utilizate de acestea, 

proiectul Conceptului tehnic se definitivează în 

cadrul grupului de lucru format din 

reprezentanții autorităților vizate. Totodată, 

activitatea trenează din considerentul necesității 

efectuării, de către grupul de lucru, a analizei de 

fundamentare economico-financiare de 

implementare a proiectului, conform art. 30 alin. 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4073
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4073
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(1) din Legea nr. 100/2017. 

 

După aprobarea Conceptului tehnic al sistemului 

vor fi contractate servicii de dezvoltare / 

elaborare a Sistemului informatic integrat e-

Rețineri. 

58.  Fortificarea  capacității 

sistemului de protecție 

a persoanelor care 

denunță acte de tortură 

1. Analiza 

cadrului normativ 

relevant și 

solicitarea 

propunerilor de la 

autoritățile 

interesate 

DEAN 

ANP  

 

Trimestrul I 

- II 

1. Analiză 

efectuată 

2. Propuneri de 

revizuire a 

cadrului normativ 

formulate 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată 

 

Prin scrisoarea nr. 03/10591 din 20 septembrie 

2018, Ministerul Justiției a solicitat suportul și 

implicarea instituțiilor interesate în realizarea 

obiectivului propus prin prezentarea 

propunerilor relevante. În același timp, la 19 

septembrie 2018 pe pagina web a ministerului a 

fost plasat anunțul de inițiere a elaborării acestui 

proiect de lege. 

 

Urmare a analizei propunerilor recepționate de 

la instituțiile interesate s-a constatat că acestea 

nu conțin aspecte care ar contribui la 

îmbunătățirea actualelor prevederi și ar spori 

eficacitatea mecanismului de protecție a 

persoanelor care denunță actele de tortură. 
 

În acest sens, Oficiul Înaltului Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului, și AO „Institutul de 

reforme penale” au propus inițierea elaborării 

unui studiu privind situația de fapt a sistemului 

de protecție a persoanelor care denunță actele de 

tortură. 

 

2. Elaborarea 

proiectului de 

revizuire a 

DEAN  Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Nerealizată 
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cadrului normativ 

relevant 

59.  Documentarea 

eficientă şi promptă a 

cazurilor de tortură şi 

rele tratamente 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

 

1. Număr de 

plîngeri 

înregistrate 

2. Număr de 

cercetări de 

serviciu 

desfășurate 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(H.G. nr.1472 

din  

30.12.2016) 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul anului 2019, în cadrul sistemului 

penitenciar au fost înregistrate 346 plângeri 

privind cazurile de tortură şi rele tratamente.  

2. Pe parcursul anului 2019 au fost demarate 4 

anchete de serviciu, în care au fost denunțate 

acte de tortură și rele tratamente. 

 

60.  Amenajarea, în cadrul 

izolatoarelor de 

detenție provizorie, a 

spațiilor pentru 

întrevederea 

persoanelor reținute, 

arestate, condamnate, 

în condiții de 

confidențialitate cu 

avocații 

 

 

ANP 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Numărul spațiilor 

amenajate 

 

 

Parțial realizată 

  

În cadrul izolatoarelor de detenție provizorie 

există spații special amenajate pentru 

întrevederea persoanelor reținute, arestate și 

condamnate fiind asigurată confidențialitatea 

întrevederilor acestora cu avocații. 

În total în instituțiile penitenciare sunt amenajate 

20 de spații, fiind înregistrate impedimente doar 

în cadrul Penitenciarului nr. 13 – Chișinău. Deși 

insituția penitenciară dispune de 6 spații special 

amenajate în acest scop, periodic apar dificultăți 

în asigurarea accesului tuturor avocaților cu 

clienții acestora din considerentul numărului 

mare de solicitări. 

61. Evaluarea capacităților 

ANP de constatare a 

infracțiunilor prin 

prisma atribuțiilor art. 

273 din Codul de 

procedură penală 

Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

efectuarea unui 

studiu 

ANP Trimestrul 

III-IV 

Studiu efectuat 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată 

 

În vederea consolidării capacităților de 

constatare a infracțiunilor de către angajații din 

cadrul sistemului penitenciar a fost aprobată, 

prin Ordinul ANP nr.61 /2019 a fost aprobată 

Instrucțiunea privind modul de constatare a 

infracțiunilor. 

Totodată, angajații ANP responsabili de 
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siguranța și respectarea regimului din instituțiile 

penitenciare au participat la un cursuri de 

formare profesională în cadrul Centrului de 

instruire cu următoarele subiecte: Planificarea și 

organizarea perchezițiilor, modul de desfășurare 

și documentare a acestora; Aspectele practice de 

documentare a infracțiunilor de către angajații 

subdiviziunilor MAI; Instrucțiunea privind 

modul de constatare a infracțiunilor. 

 

Obiectivul specific 3.5. Intensificarea dialogului în domeniul drepturilor omului la nivel de experți pentru problemele 

 drepturilor omului din localitățile din stînga Nistrului 

62.  Abordarea  sistematică 

în procesul  de 

negocieri a 

problematicii 

drepturilor omului în  

localitățile din stînga 

Nistrului 

1. Identificarea  și 

includerea pe 

agenda de 

negocieri a 

problemelor 

prioritare din 

domeniul 

drepturilor omului  

DAMEP 

 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

subiecte 

abordate/analizate 

2. Soluțiile 

adoptate, după 

caz 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018); 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

Realizată 

 

Pentru a asigura continuitatea discuțiilor în 

domeniul respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale inițiate cu partea transnistreană în 

anul 2018, prin scrisoarea nr. 02/234 din 11 

ianuarie 2019 Grupul sectorial pentru drepturile 

omului a informat Biroul Politici de Reintegrare 

/Vice-prim ministrul pentru reintegrare despre 

intenția de a menține agenda agreată în iunie 

2018. Astfel, pentru anul curent agenda include 

următoarele subiecte: 

1. Siguranța minorilor în mediul on-line, 

inclusiv prin prisma Convenției Consiliului 

Europei pentru protecţia copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale 

(Lanzarote, 2007), ratificată de către Republica 

Moldova prin Legea nr. 263 din 19.12.2011; 

2. Prevenirea și combaterea violenţei faţă de 

femei și a violenţei în familie conform 

Convenţiei Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenţei împotriva 

femeilor și a violenţei domestice (Convenția de 
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din  

30.12.2016) 

la Istanbul) semnată de Republica Moldova la 6 

februarie 2017; 

3. Protecția persoanelor care trăiesc cu 

HIV/SIDA împotriva acțiunilor de discriminare/ 

segregare și resocializarea acestora; 

Adițional, se insistă asupra punerii în discuției a 

aspectelor ce țin de: Asigurarea respectării 

drepturilor garantate de art. 3 al Convenției 

Europene a Drepturilor Omului cu privire la 

deținuții din penitenciarele nr. 8 și nr. 12; și 

Asigurarea dreptului la libera circulație în 

contextul deciziilor protocolare privind 

asigurarea funcționării școlilor cu predare în 

grafie latină și a mecanismului din 2006 privind 

utilizarea terenurilor agricole din raionul 

Dubăsari”. 

 

2. Asigurarea 

activităţii 

grupului de lucru 

pentru drepturile 

omului  

DAMEP Pe 

parcursul 

anului 

Numărul de 

ședințe 

desfășurate 

 

În curs de realizare 

Pe parcursul semestrului I a avut loc o 

întrevedere la Tiraspol, în cadrul căreia au fost 

puse în discuție cadrul normativ și mecanismele 

de siguranță a minorilor în mediul on-line , 

inclusiv prin prisma Convenției Consiliului 

Europei pentru protecția copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale 

(Lanzarote, 2007), ratificată de Republica 

Moldova la 19 decembrie 2011. Pentru a 

prezenta cele mai noi practici și mecanisme de 

asigurare a siguranței minorilor în mediul on-

line, la ședință au fost invitați Avocatul 

poporului pentru drepturile copilului, Experții 

din cadrul IGP al MAI, precum și reprezentantul 

ONG-urilor cu specializare în domeniu. 
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Obiectivul strategic IV. Dezvoltarea serviciului de probațiune 

Obiectivul specific 4.1. Realizarea politicii de stat în domeniul probațiunii 

63.  Promovarea aplicării 

măsurilor și pedepselor 

neprivative de libertate 

 

1. Elaborarea unui 

studiu/unei 

evaluări 

comprehensive 

privind punerea în 

executare a 

măsurilor 

alternative 

detenției  

INP 

 

Trimestrul 

III - IV 

1. Studiul elaborat 

și recomandările 

formulate 

2. Rata aplicării 

măsurilor 

alternative 

detenției (inițiale 

și prelungite) din 

numărul total de 

măsuri provizorii 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

Pe parcursul anului 2019 birourile de probaţiune 

au gestionat 22 263 dosare, acestea fiind 

dezagregate pe categorii de evidență după cum 

urmează: 

- art. 65 Codul penal – 5729 sentințe; 

- art. 67 Codul penal – 3748 sentințe; 

- art. 90 Codul penal – 5652 sentințe; 

- art. 96 Codul penal – 87 sentințe; 

- art. 91 Codul penal– 1123 sentințe; 

- art. 37 Codul contravențional– 2442 cazuri; 

- art. 35 Codul contravențional – 29 cazuri; 

- art. 901 Codul penal – 15; 

- art. 92 Codul penal – 298; 

- art. 93 Codul penal – 1; 

- art. 104 Codul penal – 62. 

  

64. Identificarea 

mecanismelor de 

întocmire obligatorie și 

în privința bănuitului, 

învinuitului sau 

inculpatului care nu 

este minor a referatelor 

presentențiale de 

evaluare psihosocială a 

personalității (în 

special pentru 

 INP Trimestrul 

I - II 

1. Analiză 

efectuată și 

recomandări 

formulate 

2. Mecanism 

identificat 

Procesul-

verbal al 

ședinței 

Consiliului 

național pentru 

securitatea 

circulației 

rutiere din 27 

decembrie 

2018  

Realizată 

Cadrului normativ în vigoare referitor la 

probațiunea presentențială, stabilește procedura 

întocmirii referatului presentențial de evaluare 

psihosocială a personalităţii bănuitului, 

învinuitului, inculpatului la demersul organului 

de urmărire penală, al procurorului sau al 

instanţei de judecată (art.8 Legii cu privire la 

probațiune). 

Pentru asigurarea implementării eficiente a 

mecanismului de întocmire a referatelor 
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infracțiunile prevăzute 

la art.264 și 264/1 din 

Codul penal)  

presentențiale în privința bănuitului, învinuitului 

sau inculpatului, în special pentru infracțiunile 

prevăzute la art.264 și 2641 din Codul Penal, 

Consiliul Superior al Magistraturii prin 

scrisoarea din 28 ianuarie 2019 a recomandat 

corpului de judecători întreprinderea măsurilor 

pentru solicitare a referatului presentențial de 

evaluare psihosocială a personalității  în privința 

făptuitorilor infracțiunilor prevăzute de art.264 

și 2641 Cod Penal. 

Totodată, instanțele de judecată au orientat 

procuratura la efectuarea acestor acțiuni 

(solicitare de referate) la faza de urmărire penală 

în scopul neadmiterii tergiversării examinării 

cauzelor penale.  

65.  Monitorizarea și 

evaluarea 

implementării 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului probaţiunii 

pentru anii 2016–2020 

 

 

 INP 

DAMEP 

Pe 

parcursul 

anului 

Raportul anual 

privind 

executarea 

pedepselor 

neprivative de 

libertate, cu 

indicarea: 

1) numărului de 

sentinţe de 

condamnare la 

pedepse 

neprivative de 

libertate, 

dezagregate pe 

categorii de 

evidenţă; 

2) numărului/ratei 

de condamnaţi 

cărora li s-au 

aplicat măsuri de 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

Raportul anual privind executarea pedepselor 

neprivative de libertate este în proces de 

elaborare și urmează a fi plasat pe pagina web a 

INP: 

1. Pe parcursul anului 2019 spre executare au 

parvenit 22 263 sentințe de condamnare la 

pedepse neprivative de libertate, dezagregate pe 

categorii de evidență: 

- Art. 65 CP – 5729 sentințe; 

- Art. 67 CP – 3748 sentințe; 

- Art. 90 CP – 5652 sentințe; 

- Art. 96 CP – 87 sentințe; 

- Art. 91 CP – 1123 sentințe; 

- Art. 37 CC – 2442 cazuri; 

- Art.  35 CC – 29 cazuri; 

- art. 901 CP – 15; 
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probaţiune, 

angajaţi în cîmpul 

muncii/instruiți 

economic; 

 

3) ratei 

condamnaților 

care au beneficiat 

de programe 

probaționale;  

 

4) ratei anuale a 

recidivei 

infracţionale 

comise de 

condamnaţii  

cărora li s-au 

aplicat măsuri de 

probaţiune 

- art. 92 CP – 298; 

- art. 93 CP – 1; 

- art. 104 CP – 62.  

2. Nr./rata condamnaților supuși probațiunii 

angajați în cîmpul muncii/abilitați economic 

constituie 287 persoane sau 1,28 %. 

 

3. Pe parcursul anului 769 subiecți au beneficiat 

de programe probaționale. 

 

4. Rata anuală a recidivei infracționale comise 

de condamnații supuși probațiunii constituie 226 

persoane sau 1,14%. 

 

66.  Dezvoltarea 

capacităților 

instituționale și 

profesionale ale 

personalului din 

sistemul de probațiune  

 

    

 

INP Pe 

parcursul 

anului  

1. Numărul de 

birouri de 

probaţiune cu 

dotare tehnico-

materială 

corespunzătoare 

2. Numărul de 

sedii procurate/ 

închiriate pentru 

activităţile de 

probaţiune 

3. Numărul de 

mijloace tehnice, 

necesare 

monitorizării 

electronice, 

achiziționate 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată 

1. În vederea continuării procesului de dotare 

tehnico-materială a birourilor de probațiune, 

conform Planului de achiziții publice au fost 

achiziționate ecrane și console pentru 

computere, imprimante, blocuri de sistem PC, 

precum și mobilier de birou. Totodată, pentru 

asigurarea birourilor de probațiune cu mijloace 

de transport au fost achiziționate 19 unități de 

transport. 

 

2. Pentru asigurarea funcționalității birourilor de 

probațiune au fost încheiate 31 contracte de 

comodat / locațiune pentru perioada anului 2019. 
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3. Pentru asigurarea unei activități eficiente a 

subdiviziunii responsabile de monitorizarea 

electronică au fost achiziționate 4 seturi de 

calculatoare performante, sistem de navigare și 

de poziționare (GPS), aplicație de monitorizare 

electronică, sistem de  

urmărire a persoanelor din două piese (brățări 

electronice – 50 buc.). 

67.  Asigurarea 

funcționalității 

subdiviziunii din 

cadrul INP 

responsabilă de 

monitorizarea 

electronică 

Efectuarea unei 

analize privind 

deficiențele 

atestate în 

aplicarea 

sistemului  de 

monitorizare 

electronică cu 

identificarea 

soluțiilor de 

optimizare  

 

 

INP Pe 

parcursul 

anului  

1. Analiză 

efectuată și 

recomandări 

formulate 

2. Subdiviziune a 

INP consolidată 

3. Echipamente 

procurate 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

Realizată 

 

1. Deficiențele atestate în aplicarea sistemului  

de monitorizare electronică au fost expuse în 

Raportul de analiză, care cuprinde inclusiv 

recomandările pentru eficientizarea sistemului 

de monitorizare electronică. 

2. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 335/2019 au 

fost operate completări la Hotărîrea Guvernului 

827/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

organelor de probaţiune, care au prsupus 

modificarea structurii INP prin crearea Direcției 

monitorizare electronică. Ulterior a fost 

modificat statului de personal, prin completarea 

cu unități suplimentare, ceea ce va permite 

desfășurarea monitorizării electroniceîn în regim 

de 24 / 7, inclusiv în zilele de odihnă și 

sărbătoare. 

3. Pentru asigurarea unei activități eficiente a 

subdiviziunii responsabile de monitorizarea 

electronică au fost achiziționate 4 seturi de 

calculatoare performante, sistem de navigare și 

de poziționare (GPS), aplicație de monitorizare 

electronică, sistem de urmărire a persoanelor din 

două piese (brățări electronice – 50 buc.). 
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Obiectivul strategic V:  Prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie 

Obiectivul specific 5.1. Asigurarea intervenţiei prompte şi eficiente a autorităţilor abilitate în vederea protecţiei victimelor violenţei în familie 

68.  Elaborarea unui 

mecanism eficient de 

informare a victimelor 

violenţei în familie 

despre eliberarea 

agresorului din detenţie  

 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

Mecanism 

elaborat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă 

de femei și a 

violenţei în 

familie 

pe anii 2018-

2023 și a 

Planului de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(HG nr.281 

din  

03.04.2018) 

Realizată 

 

Protocoalele de lucru interne ale sistemului 

insituțiilor penitenciare prevăd procedura și 

obligațiile administrației locului de detenție în 

procesul pregătirii deținuților pentru eliberare.  

Astfel, conform dispoziției nr.22d / 2007 cu 

modificările și completările ulterioare, 

administrația instituției penitenciare informează 

autoritățile publice locale și poliția (conform 

adresei de domiciliu a deținutului) despre 

eliberarea agresorului din detenție, cu cel puțin 3 

luni înainte de expirarea termenului de executare 

a pedepsei. 

69.  Elaborarea 

mecanismului de 

referire și coordonare a 

cazului în privinţa 

persoanelor 

condamnate pentru 

acte de violenţă în 

familie și liberate de 

pedeapsă 

 

 INP Trimestrul 

II - IV 

Mecanism de 

coordonare și 

referire elaborat și 

aprobat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă 

de femei și a 

violenţei în 

familie pe anii 

2018-2023 și a 

Planului de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

Realizată 

 

Mecanismul de referire și coordonare este 

reglementat în Legea cu privire la probațiune 

art.2/7, alin. 6, cît și prin Instrucțiunea cu privire 

la organizarea activităților de probațiune 

sentințială și postpenitenciară în privința 

condamnaților adulți și minori, aprobată prin 

ordinul șefului oficiului central de probațiune nr. 

168 din 30.12.2013, capitolul III pct.3.12. 

Conform reglementărilor menționate, în 
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privind 

implementarea 

acesteia 

(HG nr.281 

din  

03.04.2018) 

activitatea sa organul de probațiune identifică 

parteneri locali pentru acordarea asistenţei și 

suportului în direcșionarea beneficiarilor  către 

instituţiile de profil. În acest sens, birourile de 

probaţiune semnează acorduri de colaborare cu 

toţi partenerii locali pentru acordarea asistenţei, 

inclusiv cu organizațiile neguvernamentale de 

profil. 

Astfel, birourile de probațiune au încheiate 

acorduri de colaborare cu ONG-uri precum: 

Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii 

familiali din Drochia; A.O. „Stimul” din raionul 

Ocnița; A.O. „Schimbare spre o viață mai bună” 

din Căușeni; Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie din Republica Moldova; A.O. 

„CNFACEM”. 

În baza parteneriatelor încheiate, subiecții 

probațiunii condamnați pentru acte de violență în 

familie au fost referiți pentru implicare în 

programe de reabilitare, derulate de centrele 

menționate mai sus. Astfel, pe parcursul anului 

2019 au fost implicați în programul de consiliere 

a agresorilor familiali 89 de subiecți ai 

probațiunii.  

Obiectivul specific 5.2. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor şi mecanismelor de supraveghere 

70. Analiza şi evaluarea 

anuală a practicii de 

tragere la răspundere 

penală pentru violenţă 

în familie și violenţă 

 AAIJ Trimestrul I Rapoarte anuale 

elaborate 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă 

În curs de realizare 

 

Raportul pentru anul 2018 cu privire la rezultatul 

examinării  dosarelor privind infracțiunile de 

violență în familie a fost elaborat și publicat pe 
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sexuală de femei și a 

violenţei în 

familie pe anii 

2018-2023 și a 

Planului de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea  

acesteia 

(HG nr.281 

din  

03.04.2018) 

pagina web a Agenției. Acesta poate fi accesat la 

următorul link: 

http://aaij.justice.md/ro/reports?page=12  

Datele pentru anul 2019 vor fi sistematizate și 

publicate pînă la finele trim I – 2020. 

71.  Elaborarea şi punerea 

în aplicare a 

programelor  

probaţionale și de 

reducere a violenţei în 

mediul penitenciar  

pentru agresorii 

familiali, inclusiv 

agresorii condamnaţi la 

pedepse privative şi 

neprivative  

 INP 

ANP 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Programe 

pentru diferite 

categorii de 

condamnaţi 

2. Număr de 

beneficiari în 

creştere 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă 

de femei și a 

violenţei în 

familie pe anii 

2018-2023 și a 

Planului de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

(HG. nr.281 

din  

03.04.2018) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului au fost implementate 10 

programe probaționale, după cum urmează: 

- Programul de reducere a abuzului de 

substanţe (PRAS) – 69 persoane implicate (2 

minori, 67 adulți); 

- Programul probaţional de diminuare a 

agresivităţii – 35 persoane implicate (6 

minori, 29 tineri); 

- Programul de pregătire pentru liberare a 

persoanelor care execută o pedeapsă 

privativă de libertate – 93 persoane 

implicate; 

- Programul „Motivația spre schimbare” – 

139 persoane implicate; 

- Programul Asistenţă psihosocială la etapa 

presentenţială – 162 persoane asistate; 

- Programul de asistență și consiliere a 

agresorilor familiali – 89 persoane 

http://aaij.justice.md/ro/reports?page=12
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implicate; 

- Programul de consiliere individuală ”Unu la 

Unu” – 39 persoane implicate; 

- Programul educativ „Cetățenie activă” – 21 

persoane implicate; 

- Programul probațional antialcoolic și 

antidrog – 110 persoane implicate; 

- Programul probațional For CV – 12 minori 

implicați. 

Astfel, în total 769 subiecți au fost implicați în 

programe probaționale, cu 177 mai mulți 

comparativ cu anul trecut. 

Tododată, Administrația Națională a 

Penitenciarelor a elaborat și înanintat spre 

aprobare Programul de reducere a violenţei în 

mediul penitenciar  pentru agresorii familiali, 

inclusiv agresorii condamnaţi la pedepse 

privative şi neprivative. 

Obiectivul specific 5.3. Toate cazurile de hărțuire sexuală declarate, inclusiv cele de la locul de muncă, sînt investigate prompt și eficient 

 

72.  Asigurarea 

dezagregării datelor 

privind infracțiunile de 

hărțuire sexuală față de 

alte infracțiuni cu 

caracter sexual 

1. Colectarea și 

sistematizarea, la 

nivel de instanțe 

de judecată, a  

datelor statistice 

dezagregate 

privind rezultatele 

examinării 

cauzelor de 

hărțuire sexuală 

AAIJ  Trimestrul I Datele statistice 

dezagregate pe 

diferite criterii, 

colectate anual și 

publicate 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

Realizată 

 

Raportul anual pentru 2018 cu date dezagregate 

pe diferite criterii este publicat pe pagina web a 

Agenţiei de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti şi poate fi accesat la următorul 

link:  

http://aaii.iustice.md/ro/reoorttype/rapoartestatist

ice  

 

http://aaii.iustice.md/ro/reoorttype/rapoartestatistice
http://aaii.iustice.md/ro/reoorttype/rapoartestatistice
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Obiectivul strategic VI: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă 

Obiectivul specific 6.1. Crearea și consolidarea mecanismului național de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea minorilor în conflict cu legea 

73.  Instituirea 

mecanismului de 

dejudiciarizare la nivel 

național 

 

1. Inițierea 

procedurii de 

analiză a cadrului 

normativ național 

și a practicilor 

altor state 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Cadru normativ și 

practicile altor 

state analizate, cu 

identificarea 

soluțiilor de 

reglementare 

legală 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

În prezent sunt analizate propunerile și 

concluziile studiilor în domeniu realizate de 

A.O. “Institutul de Reforme Penale și UNICEF. 

 

74.  Asigurarea dreptului 

minorilor aflați în 

detenție de a fi în 

contact cu familia  

 

 

 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

Rapoarte anual 

e elaborate  

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

Penitenciarul pentru minori nr.10-Goian 

elaborează rapoarte trimestriale în care reflectă 

colaborarea dintre specialiștii instituției 

penitenciare și părinții sau rudele minorilor aflați 

în penitenciarului. 

75. Identificarea cauzelor 

delincvenței juvenile în 

contextul stării 

criminogene actuale 

(studierea profilului 

psihosocial al 

personalității 

infractorului minor) 

 

 

 INP 

ANP 

 

 Analiză efectuată, 

factori identificați 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2019 în evidența organelor 

de probațiune s-au aflat 347 minori condamnați 

la pedepse neprivative de libertate. Totodată, în 

privința minorilor au fost întocmite 679 referate 

presentențiale de evaluare psiho-socială. 

Urmare a analizei profilului psihosocial al 

personalității infractorilor minori, au fost 

identificați următorii factori care facilitează 

apariția comportamentului infracțional: 

- lipsa de supraveghere a minorilor din partea 
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părinților; 

- modele socio-familiale negative, lipsa 

autorităţii parentale; 

- carenţe socio-educative, abandon şcolar, 

tulburări emoţionale, de comportament, 

agresivitate, impulsivitate, rezistenţă scăzută 

la frustrare; 

- influenţa grupului de prieteni, presiunea 

grupului, apartenenţa la grupuri 

infracţionale; 

- consumul, de către unii minori, de substanţe 

halucinogene şi alcool; 

- lipsa unei modalităţi constructive de 

petrecere a timpului liber. 

 

Raportul presentințial întocmit de către organele 

de probațiune se anexează la dosarul personal al 

deținutului la sosirea acestuia penitenciar. 

Astfel, la întocmirea planului individual de 

executare a pedepsei, elaborat de către angajații 

sistemului penitenciar responsabili de 

reintegrarea socială a deținuților, sunt luate în 

considerare recomandările formulate în 

rapoartele presentițiale. 

76.  Colectarea datelor și 

elaborarea rapoartelor 

privind aplicarea  

alternativelor pentru 

detenție în privința 

minorilor trași la 

răspundere penală  

 

 AAIJ Trimestrul I Date colectate 

privind: 

1. Numărul  

măsurilor 

alternative 

aplicate  

2. Numărul 

minorilor 

Planul naţional 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

În curs de realizare 

 

Raportul anual pentru 2018 privind aplicarea 

alternativelor pentru detenţie în privinţa 

minorilor traşi la răspundere penală este publicat 

pe paginile web ale Agenţiei de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti şi  Ministerului 
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condamnați care 

au beneficiat de 

măsuri alternative 

3. Numărul 

cauzelor penale 

examinate  

4. Numărul 

minorilor 

condamnați care 

au beneficiat de 

aplicarea art.92 

Codului Penal 

24.05.2018) 

 

Justiţiei. 

1. Numărul măsurilor alternative aplicate – 353. 

2. Numărul minorilor condamnaţi care au 

beneficiat de măsuri alternative – 353. 

3. Numărul cauzelor penale examinate – 617. 

4. Numărul minorilor condamnaţi care au 

beneficiat de aplicarea prevederilor art.92 al 

Codului Penal – 0. 

http://aaij.justice.md/files/document/attachments

/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83

surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei

%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minor

ilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spund

ere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018

-converted.pdf 

Datele pentru anul 2019 vor fi publicate pînă la 

finele trimestrului I 2020.  

Obiectivul specific 6.2. Respectarea drepturilor copiilor victime ale infracțiunilor 

77. Perfecționarea cadrului 

normativ privind 

audierea în condiții 

speciale a copiilor  

victime/martori ai 

infracțiunilor inclusiv, 

sporirea capacităților 

intervievatorului 

1. Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

efectuarea unei 

analize a 

deficiențelor 

identificate în 

cadrul 

procedurilor de 

audiere a 

minorilor  

DEAN 

DAMEP 

AAIJ 

Trimestrul 

II - III 

Parteneri 

identificați, 

analiză efectuată 

 

 

 

 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

În curs de realizare 

 

În contextul Acordului încheiat în anul 2018 

între Ministerul Justiției și UNICEF, prin 

scrisoarea nr. 02/3850 din 13.04.2019 a fost 

solicitată asistența UNICEF în efectuarea unei 

analize a prevederilor legale și a practicilor 

privind audierea în condiții speciale a copiilor 

victime / martori ai infracțiunii. 

Urmare a acestei solicitări, UNICEF a contractat 

un expert care a demarat procesul de efectuare a 

studiului. Studiul se află la etapa de definitivare 

și urmează a fi transmis ministerului. 

http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
http://aaij.justice.md/files/document/attachments/Raport%20privind%20aplicarea%20m%C4%83surilor%20%20alternative%20deten%C8%9Biei%20%C3%AEn%20privin%C8%9Ba%20minorilor%20tra%C8%99i%20la%20r%C4%83spundere%20penal%C4%83%20%C3%AEn%202018-converted.pdf
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În paralel, la realizarea acțiunii date se vor 

analiza rapoartele anuale ale Procuraturii (la 

compartimentul corespunzător), precum și a 

unor concluzii pertinente din Studiul privind 

problemele sistemice care afectează răspunsul 

sistemului de protecție a copilului în domeniul 

exploatării și a abuzului sexual asupra copiilor și 

propuneri pentru identificarea riscurilor și 

remedierea lacunelor și deficiențelor cadrului 

normativ, instituțional și de politici în domeniul 

prevenirii și combaterii abuzului și a exploatării 

sexuale asupra copiilor, elaborat de către un 

expert internațional în cadrul unui program 

susținut de Consiliul Europei (Proiectul 

Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva 

exploatării sexuale și a abuzului sexual în 

Republica Moldova”). Urmare a recepționării 

studiului UNICEF, se va purcede la redactarea 

proiectului inițial. 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

legislației, după 

caz 

 IV 

 

 

Proiect elaborat, 

după caz 

 

Nerealizată 

 

Urmare a constatărilor studiului urmează a fi 

inițiată, după caz,  procedura de amendare a  

cadrului legislativ. 

78. Elaborarea și aprobarea 

standardelor privind 

amenajarea spațiilor de 

audiere în condiții 

speciale a copiilor   

1. Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

acordarea 

suportului la 

elaborarea 

standardelor 

AAIJ  

DAMEP 

 

 

 

 

 

Trimestrul I 

– II 

 

 

 

 

 

Standarde 

elaborate și 

aprobate 

 

 

 

 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

 

Realizată parțial 

Amenajarea deplină a spațiilor de audiere în 

condiții speciale a copiilor conform 

criteriilor/standardelor prestabilite în sediile 

instanțelor de judecată va fi asigurată în 
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privind 

amenajarea 

spațiilor de 

audiere în condiții 

speciale a copiilor   

 

2. Evaluarea 

gradului de 

adaptare a 

spațiilor 

amenajate pentru 

audierea în 

condiții speciale a 

copiilor 

 

 

 

AAIJ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trimestrul 

III 

 

 

 

 

 

Cota spațiilor 

amenajate în 

instanțele 

judecătorești și 

cota de utilizare a 

acestor spații 

 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

 

Planul de 

acțiuni 

pentru anii 

2018-2020 

privind 

implementarea 

Strategiei 

naționale de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

ființe umane 

pentru anii 

2018-2023  

(HG nr. 461 

din  

22.05.2018) 

contextul implementării Planului de 

construcție/renovare a clădirilor instanțelor 

judecătorești reorganizate. 

 

Urmare a reorganizării sistemului judecătoresc, 

toate instanţele judecătoreşti (judecătorii şi curţi 

de apel) dispun de spaţii special amenajate 

pentru audierea copiilor martori/victime ai 

infracţiunilor care sunt dotate cu echipamentul 

necesar şi sunt amenajate astfel încît să fie 

asigurat un mediu prietenos copiilor. 

Obiectivul strategic VII: Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției 

Obiectivul specific 7.1. Promovarea acțiunilor de ratificare a unor Protocoale adiționale la CEDO 

79.  Promovarea proiectului 

de lege de ratificare a  

Protocolului opţional 

nr. 12 la CEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRI 

 

Trimestrul I 

- II 

Proiect remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Planul naţional 

de acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–

2022 

(H.P. nr. 89 

din 

24.05.2018); 

 

Planul naţional 

Sistată 

 

Setul de acte aferent ratificării Protocolului nr. 

12 la CEDO a fost remis, în cursul anului 2018, 

în repetate rînduri Guvernului pentru aprobare. 

Prin scrisoarea nr. 21-06-1355 din 20.02.2018 și, 

respectiv, 22-06-7329 din 14.09.2018, setul de 

acte a fost restituit. În aceste condiții, se 

consideră oportun revizuirea intenției 

ministerului de a promova, pentru moment, 

respectivul proiect de lege. 
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de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea  

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

80.  Promovarea acțiunilor 

aferente ratificării 

Protocolului nr.16 la 

CEDO 

 DRI 

DEAN 

DAAN 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Acțiuni 

aferente ratificării 

desfășurate 

2. Proiect de lege 

elaborat 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

În curs de realizare 
 

Proiectul legii de ratificare a Protocolului nr. 16 

la CEDO a fost elaborat. Actualmente se află în 

proces de definitivare  proiectul legii de 

modificare a cadrului legal pentru asigurarea 

implementării, la nivel național, a dreptului 

garantat de tratatul internațional instanțelor 

supreme.  Proiectul va fi remis, la etapa inițială, 

spre coordonare autorităților vizate (Curtea 

Constituțională și Curtea Supremă de Justiție) și, 

ulterior, în condițiile în care va fi acceptată 

formula propusă de minister, va fi demarată 

procedura de avizare / consultare în conformitate 

cu exigențele Legii nr 100/2017 cu privire la 

actele normative. 

Obiectivul specific 7.2. Punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi a instrumentelor sale conexe 

81.  Acordarea asistenţei 

juridice  

corespunzătoare în 

cazurile de solicitare 

  DCJI Pe 

parcursul 

anului 

Număr de cazuri 

de acordare a 

asistenţei juridice 

 

 (HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul anului 2019 a fost recepționată o 

cerere de asistență din partea Curții Penale 
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din partea Curţii Penale 

Internaţionale 

 

 

Internaţionale. 

82.  Promovarea proiectului 

de lege pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative în vederea 

asigurării cooperării 

eficiente cu Curtea 

Penală Internaţională 

 DEAN Trimestrul 

II 

 

 

Proiect remis 

repetat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

Realizată parțial 

 

În vederea facilitării cooperării cu Curtea Penală 

Internațională, a fost elaborat proiectul legii prin 

care se modifică Codul de procedură penală și 

Legea privind asistența juridică internațională în 

materie penală. 

Proiectul a fost expediat spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/13031 din 

09.11.2018. 

Prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 31-06-9536 

din 23.11.2018 proiectul a fost restituit pentru 

examinare suplimentară în comun cu Procuratura 

Generală. 

83.  Promovarea acțiunilor 

aferente 

ratificării/acceptării 

Amendamentelor de la 

Kampala 

(Amendamentul la art. 

8 și Amendamentul la 

art. 124 la Statutul 

Curții Penale 

Internaționale) 

 DRI 

DAAN 

Pe 

parcursul 

anului 

Set de acte 

elaborat și remis 

spre avizare 

 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Nerealizată 

 

Activarea jurisdicției Curții Penale 

Internaționale în raport cu Republica Moldova 

cu privire la crima de agresiune, prin intermediul 

ratificării Amendamentelor de la Kampala 

reprezintă un exercițiu complex care atrage 

implicit necesitatea ajustării cadrului legal și 

incriminarea agresiunii.  

Implementarea noțiunii crimei de agresiune la 

nivel național, i.e. definirea acesteia, trebuie 

precedată de un exercițiu de consultare / decizie 

asupra preluării prevederilor din Amendamente 

sau, eventual, lărgirii sferei subiecților 

infracțiunii asupra liderilor politici (militari) ai 

altor state, în baza principiului jurisdicției 

universale.  

În condițiile în care ratificarea Amendamentelor 
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de la Kampala la Statutul CPI reprezintă un 

exercițiu complex, se consideră oportună 

examinarea necesității promovării curente a 

acesteia. Subsidiar, acțiunea respectivă poate fi 

inclusă în planul de activitate a Comisiei 

naționale de drept internațional umanitar (HG nr. 

197/2019), în calitatea sa de  organ 

interinstituțional consultativ și permanent, 

instituit în vederea asigurării îndeplinirii 

obligațiilor ce-i revin Republicii Moldova în 

baza tratatelor internaționale din domeniul 

dreptului internațional umanitar. 

Obiectivul specific 7.3. Consolidarea cooperării juridice internaționale 

84.  Implementarea 

instrumentelor 

internaţionale relevante 

ale ONU și Consiliului 

Europei în vederea 

dezvoltării cooperării 

juridice în materie 

civilă, comercială şi 

penală 

 

 

DCJI 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Număr de cereri 

executate în 

raport cu cele 

recepţionate 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova–

Uniunea 

Europeană în 

perioada 

2017–2019 

(HG nr.1472 

din  

30.12.2016) 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost recepționate 

8374 cereri de asistență juridică, dintre care 

4073 au fost în materie penală, iar 4301 în 

materie civilă. În perioada de referință au fost 

executate 6713 cereri. 

85.  Executarea şi 

transmiterea cererilor 

de comisii rogatorii în 

domeniul spălării 

banilor, finanţării 

terorismului şi al 

crimelor predicate 

 DCJI Pe 

parcursul 

anului  

Număr de cereri 

executate în 

raport cu cele 

recepționate 

 În curs de realizare 

 

Pe parcursul anului 2019 nu au fost recepționate 

cereri de asistență juridică internațională pe 

cauzuri de spălare a banilor și finanţare a 

terorismului. 
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Obiectivul strategic VIII. Integritate şi anticorupţie 

Obiectivul specific 8.1. Promovarea integrității în cadrul entităților publice 

86.  Asigurarea angajării şi 

promovării agenţilor 

publici pe bază de 

merit şi de integritate 

profesională 

 

 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

agenţi publici 

angajaţi prin 

concurs sau 

prin transfer de 

la alte entităţi 

publice 

2. Numărul 

cazierelor de 

integritate 

solicitate la 

angajare 

3. Numărul de 

contestații 

depuse 

împotriva 

rezultatelor 

concursurilor 

organizate 

4. Numărul de 

agenţi publici 

angajaţi / 

reconfirmaţi în 

funcţii ca 

urmare a 

verificării 

conform Legii  

nr. 271/2008 

privind 

verificarea 

titularilor şi a 

candidaţilor la 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul anului 2019 au fost numiți în 

funcție prin concurs sau transfer 345 de 

funcționari publici, după cum urmează: 

- 18 în cadrul aparatului central al Ministerului 

Justiției (MJ); 

- 1 în cadrul Agenției de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești (AAIJ); 

- 7 în cadrul Agenției Resurse Informaționale 

Juridice (ARIJ); 

- 285 în cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor (ANP); 

- 31 în cadrul Inspectoratului Național de 

Probațiune (INP); 

- 3 în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor 

(ANA ). 

 

2. Pentru angajările efectuate au fost solicitate 

caziere de integritate, după cum urmează: 

- 30 caziere de integritate pentru aparatul central 

al MJ, AAIJ și ARIJ; 

- 2 caziere de integritate pentru ANA;  

- 374 caziere de integritate pentru ANP;  

- 31  caziere de integritate pentru INP. 

 

3. Numărul de contestații depuse împotriva 

rezultatelor concursurilor organizate: 

 - 1 contestație depusă împotriva rezultatelor 

concursurilui organizat de INP care a fost 

soluționată în termen, petiționarului fiind oferit 

răspuns; 
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funcţii publice - 2 contestații împotriva rezultatelor 

concursurilor organizate de ANP. 

 

4. În temeiul Legii nr. 271 din 18.12.2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la 

funcţii publice de către Serviciul de Informaţii şi 

Securitate au fost verificați:  

- 3 candidaţi la funcţii publice de conducere din 

cadrul MJ; 

- 2 candidaţi la funcţii publice de conducere în 

cadrul ANA. 

87.  Asigurarea respectării 

regimului de 

incompatibilităţi, de 

restricţii în ierarhie şi 

de limitare a 

publicităţii 

 

 

 

 

 

 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

cazuri de 

incompatibilităţ

i şi restricţii în 

ierarhie atestate 

şi soluţionate 

2. Numărul de 

sesizări la ANI 

cu privire la 

încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţ

i şi limitare a 

publicităţii 

3. Numărul de 

persoane 

suspendate 

pentru 

asemenea 

încălcări 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul perioadei de referință nu au fost 

atestate cazuri de incompatibilitate și restricții în 

ierarhia funcțiilor. 

88.  Asigurarea respectării 

regimului declarării 

averilor şi intereselor 

personale 

 SRUPS 

DPSJ 

Autoritățile 

administrativ

Pe 

parcursul 

anului 

1. Registru 

electronic 

actualizat la zi 

2. Numărul 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

În curs de realizare  
 

1. Pe parcursul perioadei de referință au fost 

numiți în funcție 397 de subiecți ai declarării, 
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e din 

subordine 

cheilor publice 

eliberate / 

revocate 

3. Numărul 

total de subiecți 

ai declarării 

angajaţi / 

numiţi / cu 

mandatele 

validate numiți 

în funcție pe 

parcursul anului 

în entitatea 

publică 

4. Numărul 

total de agenți 

publici care au 

încetat 

raporturile de 

serviciu / 

muncă pe 

parcursul anului 

5. Numărul 

total de membri 

ai colegiilor / 

comisiilor de 

admitere în 

profesie, de 

evaluare,  

disciplinare 

și/sau de etică a 

profesiilor 

conexe justiției 

adăugați în 

sistem        

 

naţionale de 

integritate şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

dintre care: 

- 30 subiecți ai declarării în cadrul MJ; 

- 8 subiecți ai declarării în cadrul ARIJ; 

- 1 subiect al declarării în cadrul AAIJ; 

- 34 subiecți ai declarării în cadrul INP; 

- 39 subiecți ai declarării în cadrul ANA;  

- 285 subiecți ai declarării în cadrul ANP. 

 

2. Pe parcursul perioadei de referință au fost 

încetate raporturile de muncă/serviciu cu:  

- 23 agenți publici din cadrul aparatului central 

al MJ; 

- 1 agent public din cadrul AAIJ;  

-  4 agenți publici din cadrul ARIJ; 

- 425  agenți publici din cadrul ANP;  

- 31 agenți publici din cadrul INP;  

-11 agenți publici din cadrul Centrului Național 

de expertize Judiciare (CNEJ); 

- 2 agenți publici dincadrul ANA. 

 

3. Numărul total de agenți publici care activează 

în cadrul:  

- aparatului central al MJ - 74;  

- ARIJ -16;  

- AAIJ - 9;  

- ANP - 2360;  

- INP – 224;  

- CNEJ – 64; 

- ANA -  68.  

 

4. Declaraţiile de avere şi interese personale 

au fost depuse de către toți subiecții declarării.  
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89.  Asigurarea respectării 

regimului conflictelor 

de interese şi 

neadmiterea 

favoritismului 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

conflictelor de 

interese 

declarate și 

soluţionate în 

cadrul 

entităţilor 

publice 

2. Numărul 

conflictelor de 

interese sesizate 

la ANI 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56din  

30.03.2017) 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul perioadei de raportare  nu a fost 

declarat /stabilit nici un conflict de interese.  

 

90.  Asigurarea respectării 

regimului cadourilor 

 SFA 

(secretarul 

comisiei de  

evidență și 

evaluare a 

cadourilor)  

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

cadourilor 

predate 

comisiei de 

evidență și 

evaluare a 

cadourilor 

2. Numărul şi 

suma cadourilor 

răscumpărate 

3. Registrul de 

evidenţă a 

cadourilor 

publicae pe 

pagina web  

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul perioadei de raportare  Comisiei 

de evidență și evaluare a cadourilor din cadrul 

aparatului central al MJ i-au fost predate cinci 

cadouri, dintre care unul a fost transmis în 

gestiunea Ministerului Justiției și 4 restituite 

beneficiarilor. 

2. Cazuri de răscumpărare și transmitere a 

cadourilor agenției anticorupție nu s-au 

înregistrat.  

3. Registrul de evidență a cadourilor va fi 

publicat  la finele lunii ianuarie 2020.  

91.  Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării 

influenţelor 

necorespunzătoare 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

cazurilor de 

influenţă 

necorespunzăto

are denunţate, 

soluţionate în 

cadrul entităţii 

publice 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

înregistrate trei cazuri de influență 

necorespunzătoare în cadrul ANP dintre care 

unul a fost transmis spre soluționare către CNA. 
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2. Numărul 

cazurilor de 

influenţă 

necorespunzăto

are denunţate la 

CNA  

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

92.  Asigurarea neadmiterii 

și denunţării 

manifestărilor de 

corupţie; protecţia 

avertizorilor de 

integritate 

 SRUPS 

SAI 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

manifestărilor 

de corupţie 

denunţate de 

către agenţii 

publici 

conducătorilor 

entităţii publice 

şi agenţiilor 

anticorupţie 

2. Numărul 

avertizărilor de 

integritate 

depuse în 

cadrul 

entităţiipublice 

3. Numărul 

avertizărilor de 

integritate 

transmise la 

CNA 

4. Numărul 

avertizorilor de 

integritate 

supuşi 

protecţiei 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

1. Numărul manifestărilor de corupţie denunţate 

de către funcționarii publici cu statut special – 3 

( în cadrul ANP);  

2. Numărul avertizărilor de integritate depuse în 

cadrul instituției - 0;  

3. Numărul avertizărilor de integritate transmise 

la CNA – 1;  

4. Numărul avertizorilor de integritate supuşi 

protecţiei – 0.  

 

93.  Asigurarea intoleranţei 

faţă de incidentele de 

integritate 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de 

sancţiuni 

disciplinare 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

În curs de realizare 

 

1.  Pe parcursul anului 2019, au fost aplicate 35 
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 e din 

subordine 

aplicate în 

cadrul entităţii 

publice în 

legătură cu 

incidentele de 

integritate 

admise de 

agenţii publici 

2. Numărul 

sesizărilor 

depuse de către 

conducătorul 

entităţii publice 

la autoritățile 

anticorupţie cu 

privire la 

incidentele de 

integritate ce 

constituie 

infracţiuni şi 

contravenţii 

3. Numărul de 

suspendări din 

funcţii ale 

agenţilor 

publici 

inculpaţi pentru 

infracţiuni de 

corupţie sau 

conexe 

corupţiei 

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

sancțiuni disciplinare în legătură cu incidentele 

de integritate admise de agenţii publici în cadrul 

ANP. 

2.  Pe parcursul anului nu a fost depusă nici o 

sesizare la autoritățile anticorupţie cu privire la 

incidentele de integritate ce constituie infracţiuni 

şi contravenţii. 

3. Nu a existat nici o suspendare din funcţie ale 

agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de 

corupţie sau conexe corupţiei. 

 

94.  Asigurarea gestionării 

transparente şi 

responsabile a 

patrimoniului public şi 

a asistenţei externe 

 DMI 

SAI 

DRI 

DAMEP 

Autoritățile 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Informaţia 

privind 

gestionarea 

patrimoniului 

entităţilor publice 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

În curs de realizare 

 

- cu referire la aparatul central 

1. Informaţia privind gestionarea patrimoniului 

entităţilor publice se publică pe pagina web a 
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administrativ

e din 

subordine 

publicată. 

Informaţia privind 

atragerea şi 

gestionarea 

asistenţei externe, 

publicată 

2. Rapoartele 

entităţilor publice 

care au atras 

fonduri externe cu 

privire la 

rezultatul 

(performanţa) 

obţinut în urma 

acestei asistenţe 

3. Carte de audit 

intern, planuri 

strategice şi 

planuri anuale ale 

activităţii de 

audit, aprobate de 

către entităţile 

publice 

4. Declaraţiile de 

răspundere 

managerială 

publicate pe 

paginile web 

oficiale 

5. Raportul anual 

consolidat privind 

controlul 

financiar public 

intern, elaborat 

6. Planurile 

anuale şi 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

Agenţiei Proprietăţii Publice, conform datelor 

prezentate anual de către autorităţile publice.  

Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr. 10.1/3588 

din 05.04.2019, a prezentat Agenţiei Proprietăţii 

Publice informația privind valoarea 

patrimoniului public la situaţia din 01.01.2019. 

2. În conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 377 din 25.04.2018, toată 

informația privind proiectele/programele de 

asistență externă a căror beneficiar este 

Ministerul Justiției este încărcată și stocată pe 

Platforma guvernamentală pentru Gestionarea 

Asistenței Externe. 

 

Adițional, pe pagina oficială web a Ministerului 

Justiției a fost creat un banner privind asistența 

externă în care sunt plasate proiectele de 

asistență tehnică de care a beneficiat instituția. 

Aici poate fi vizualizată informația ce ține de 

obiectivele proiectelor, perioada de 

implementare, precum și bugetul proiectului. 

Informația poate fi accesată la linkul: 

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

=ro&idc=724 

3. În lunile ianuarie-februarie 2019 a fost 

efectuată evaluarea sistemului de control intern 

managerial, în cadrul aparatului central al 

ministerului și autorităților administrative din 

subordine, conform noii proceduri prevăzute de 

Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea 

sistemului de control intern managerial şi 

emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, 

aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 4 

din 9 ianuarie 2019. Raportul consolidat privind 

controlul intern managerial a fost remis 

Ministerului Finanțelor. 

http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=724
http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=724
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trimestriale de 

achiziţii publice 

ale entităţilor 

publice, publicate 

pe paginile lor 

web oficiale 

7. Numărul de 

rezultate ale 

procedurilor de 

achiziţii publice 

contestate la 

Agenţia Naţională 

pentru 

Soluţionarea 

Contestaţiilor şi în 

instanţele de 

judecată şi 

rezultatele 

examinării 

 

În același timp, a fost asigurată emiterea 

Declarației de răspundere managerială, care a 

fost plasată pe pagina oficială web a 

Ministerului Justiției. 

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiz

a_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declar

aia_de_rspundere_managerial.pdf 

 

4. Planurile anuale de achiziţii publice ale 

Ministerului Justiţiei se publică pe pagina 

oficială web, la compartimentul „Servicii”, 

rubrica „Achiziţii publice”. 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/pl

an_de_achizitii_modificat.pdf 

 

- cu referire la ANP 

1. Informaţia privind atragerea şi gestionarea 

asistenţei externe urmează a fi publicată pe site-

ul oficial al ANP pînă la 20.01.2020. 

 

2. Prin Ordinul directorului ANP nr. 191 din 

05.06.2019 a fost aprobată Carta de audit intern 

a serviciului audit intern al ANP. De asemenea, 

a fost aprobat și Planul de activitate al 

serviciului de audit intern pentru anul 2019. 

 

3. La data de 05.03.2019 prin scrisoarea nr. 

9/926 a fost expediat Ministerului Finanțelor 

raportul anual consolidat privind controlul 

financiar public intern. Declarația de răspundere 

managerială a fost publicată pe pagina oficială 

web la data de 20.02.2019. 

https://drive.google.com/file/d/11cUSRqW6239t

kiy8-J9yYw_E2WWIiGiu/view. 

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia_de_rspundere_managerial.pdf
http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia_de_rspundere_managerial.pdf
http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Declaraia_de_rspundere_managerial.pdf
http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/plan_de_achizitii_modificat.pdf
http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/plan_de_achizitii_modificat.pdf
https://drive.google.com/file/d/11cUSRqW6239tkiy8-J9yYw_E2WWIiGiu/view
https://drive.google.com/file/d/11cUSRqW6239tkiy8-J9yYw_E2WWIiGiu/view
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4. Planurile de achiziții publice pentru perioada 

de raportare au fost publicate pe pagina oficială: 

http://anp.gov.md/achizitii_publice. 

5. Pe parcursul anului 2019, au fost contestate în 

cadrul Agenției pentru Soluționarea 

Contestațiilor 7 proceduri de achiziții publice,  

dintre care 3 au fost refuzate, în 2 cazuri 

agentului economic i-a fost acordat cîștig de 

cauză, iar într-un caz pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale ANP a solicitat Agenției 

achiziții publice de a include agentul economic 

în lista de interdicție, fiind inclus la data de 

14.11.2019. 

- cu referire la INP 

1. Informaţia privind gestionarea patrimoniului 

entităţii publice şi a gestionării asistenţei 

externe, va fi publicată pe pagina oficială web a 

INP la finele lunii ianuarie 2020. 

2. Planul anual, precum și informațiile cu privire 

la  achiziții publice sunt publicate pe pagina 

oficială web a INP:  

http://www.probatiune.gov.md/?go=page&p=3 

3. Au fost depuse 2 contestații: 

La 19.02.2019 a fost emisă de către Agenția 

Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Decizia nr.03D-68-19 privind soluționarea 

contestației formulată de către SA 

„Moldtelecom” privind rezultatul procedurii de 

achiziții publice a serviciilor de telefonie mobilă, 

inițiată de Inspectoratul Național de Probațiune. 

Contestația a fost respinsă de Agenția Națională 

pentru Soluționarea Contestațiilor ca 

neîntemeiată. Decizia nu a fost contestată în 

instanța de judecată. 

http://anp.gov.md/achizitii_publice
http://anp.gov.md/achizitii_publice
http://anp.gov.md/achizitii_publice
http://www.probatiune.gov.md/?go=page&p=3
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De asemenea, prin Decizia nr. 03D-766-19 din 

13.12.2019 a fost respinsă și contestația 

formulată de SRL ,,Entegra-Plus” privind 

rezultatul procedurii de achiziții publice a 

sistemului integrat de sonorizare, conferință 

wireless și traducere simultană. 

 

-cu referire la CNEJ 

Planul anual de  achiziții publice sunt publicate 

pe pagina oficială web 

https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_achiz

itii_cnej_2019.pdf 

Declarația de răspundere managerială a fost 

publicată pe pagina oficială web 

 

http://cnej.gov.md/sites/default/files/declaratia_d

e_raspundere_manageriala_0.pdf 

 

- cu referire la ANA 

Planul anual de  achiziții publice este publicat pe 

pagina oficială web 

http://arhiva.gov.md/wp-

content/uploads/2019/05/Planul-de-

achizi%C8%9Bii-ANA-pentru-anul-2019.pdf 

Declarația de răspundere managerială este 

publicată pe pagina oficială web 

https://arhiva.biolife.md/wp-

content/uploads/2019/04/Scan_20190401_09484

7.pdf 

95.  Asigurarea respectării 

accesului la informaţii 

de interes public 

 Toate 

subdiviziunil

e și 

autoritățile 

administrativ

e din 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Persoană 

responsabilă de 

accesul la 

informaţii de 

interes public, 

desemnată 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

În curs de realizare 

 

1. Ministerul Justiției și instituțiile din subordine 

asigură accesul la informație în condițiile Legii 

nr. 982 din 11.05.2000.  

2. Numărul de solicitări de acces la informaţii, 

https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_achizitii_cnej_2019.pdf
https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_achizitii_cnej_2019.pdf
http://cnej.gov.md/sites/default/files/declaratia_de_raspundere_manageriala_0.pdf
http://cnej.gov.md/sites/default/files/declaratia_de_raspundere_manageriala_0.pdf
http://arhiva.gov.md/wp-content/uploads/2019/05/Planul-de-achizi%C8%9Bii-ANA-pentru-anul-2019.pdf
http://arhiva.gov.md/wp-content/uploads/2019/05/Planul-de-achizi%C8%9Bii-ANA-pentru-anul-2019.pdf
http://arhiva.gov.md/wp-content/uploads/2019/05/Planul-de-achizi%C8%9Bii-ANA-pentru-anul-2019.pdf
https://arhiva.biolife.md/wp-content/uploads/2019/04/Scan_20190401_094847.pdf
https://arhiva.biolife.md/wp-content/uploads/2019/04/Scan_20190401_094847.pdf
https://arhiva.biolife.md/wp-content/uploads/2019/04/Scan_20190401_094847.pdf
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subordine 2. Numărul de 

solicitări de 

acces la 

informaţii, 

transmise anual 

entităţilor 

publice 

3. Numărul de 

refuzuri de 

acces la 

informaţii 

4. Numărul 

contestațiilor 

depuse anual în 

instanţa de 

judecată 

împotriva 

refuzului 

entităţilor 

publice de a 

oferi acces la 

informaţii 

5. Numărul de 

hotărîri 

adoptate anual 

de instanţele de 

judecată privind 

obligarea 

entităţilor 

publice de a 

oferi 

informaţiile 

solicitate 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

transmise anual entităţilor publice: 

- 31 (AAIJ); 

- 25 (INP); 

- 795 de solicitări de la persoane juridice și 309 

solicitări de la persoane fizice  (ANP); 

3.  Numărul de refuzuri de acces la informaţii: 

- 2 (INP); 

- 1 (ANP). 

4. Numărul contestațiilor depuse: 

- 2 (INP) 

5. Numărul de hotărîri adoptate anual de 

instanţele de judecată: 

- 1 (INP); 

- 1 (ANP); 

- 1  (AAIJ). 

 

96.  Asigurarea 

implementării 

managementului 

 SAI 

DAMEP 

Autoritățile 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Registrele 

riscurilor, care 

includ și riscurile 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

În curs de realizare 

 

1. Registrul riscurilor în cadrul Ministerului 
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riscurilor de corupţie administrativ

e din 

subordine 

 

de corupţie, 

elaborate de către 

entităţile publice 

2. Completarea 

registrului 

riscurilor cu 

riscurile de 

corupţie după 

incidentele de 

integritate din 

cadrul entităţilor 

publice 

3. Raportul 

privind 

implementarea 

măsurilor de 

tratare a 

riscurilor, elaborat 

anual 

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

Justiției și instituțiilor din subordine se 

actualizează/completează la necesitate. 

2. Completarea registrului riscurilor cu riscurile 

de corupţie nu s-a efectuat reieșind din lipsa 

incidentelor de integritate atît în cadrul aparatului 

central al ministerului, cît și în autoritățile 

administrative din subordine. 

3. Raportul anual privind implementarea 

măsurilor de tratare a riscurilor este în proces de 

elaborare. 

 

97.  Asigurarea respectării 

regimului de restricţii 

şi limitări în legătură 

cu încetarea 

mandatului, a 

raporturilor de muncă 

sau de serviciu şi 

migrarea agenţilor 

publici în sectorul 

privat (pantuflaj) 

 SRUPS 

SFA 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

anual de agenţi 

publici care şi-

au încetat 

mandatul, 

raporturile de 

muncă sau de 

serviciu şi 

numărul 

ofertelor de 

muncă sau de 

angajare oferite 

agenţilor 

publici în 

cadrul 

organizaţiilor 

comerciale, 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

1. Pe parcursul perioadei de referință nici un 

agent public care a încetat raporturile de 

serviciu/muncă nu a comunicat despre ofertele 

de muncă oferite în cadrul organizațiilor 

comerciale. 

  

2. Pe parcursul perioadei de referință nu au fost 

atestate cazuri de refuzare a încheierii 

contractelor comerciale din motivul că în 

organizaţiile comerciale activează persoane care, 

pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici 

în cadrul entităților publice.  
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comunicate de 

către agenţii 

publici înainte 

de încetarea 

mandatului, a 

raporturilor de 

muncă sau de 

serviciu 

2. Numărul de 

contracte 

comerciale 

refuzate anual 

de către 

entităţile 

publice din 

motivul că în 

organizaţiile 

comerciale 

activează 

persoane care, 

pe parcursul 

ultimului an, au 

fost agenți 

publici în 

cadrul 

entităţilor 

publice 

98.  Instruirea, după caz, a 

agenţilor publici şi a 

conducătorilor 

entităţilor publice cu 

privire la rigorile de 

integritate 

instituţională,  cu 

privire la evitarea 

riscurilor de corupţie la 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

Numărul 

instruirilor 

organizate 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

În curs de realizare 

 

Pe parcursul anul 2019, de către aparatul central 

al ministerului a fost organizat un seminar de 

instruire cu tematica „Cultivarea integrității”. În 

cadrul seminarului de instruire au fost instruiți 

33 de agenți publici, dintre care: 

- 11 din cadrul MJ; 

- 13 din cadrul ANP; 
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elaborarea proiectelor,  

cu privire la 

managementul 

riscurilor de corupţie 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

- 1 din cadrul CNEJ; 

- 1 din cadrul ARIJ; 

- 1 din cadrul ANA. 

 Pe parcursul anului, în cadrul INP au fost 

organizate două instruiri, după cum urmează: 

-  La data de 20 mai 2019 a fost organizat 

seminarul de instruire cu genericul: „Măsurile 

de asigurare a integriții profesionale. Modalități 

de control a integrității”, în comun cu Centrul 

Național Anticorupție, la care au fost instruiți 62 

de persoane. 

- La data de 4 febraurie 2019 și 7 octombrie 

2019, în cadrul  Institutului National al Justiției 

au fost organizate cursurile de instruire continuă 

cu genericul „Integritatea profesională a 

consilierilor de probațiune”, la care au participat 

46 de consilieri de probațiune. 

 

La fel, la data de 07.03.2019 în cadrul CNEJ  a 

fost organizat un seminar cu tematica: 

„Integritatea instituțională”, la care  au fost 

instruiți 28 de angajați. Instruirea a fost 

organizată către angajații din cadrul Centrului 

Național Anticorupție.  

  

Pe parcursul anului 2019 în cadrul Centrului de 

Instruire al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor s-au desfășurat mai multe lecții 

informative care au vizat domeniul consolidării 

integrității personale și instituționale a 

personalului sistemului administrației 

penitenciare (cu o durată de 80 de ore și 

participarea a 347 de funcționari). 
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Obiectivul specific 8.2. Consolidarea transparenţei şi responsabilității faţă de societate 

99.  8.2.1. Înaintarea 

acţiunilor în regres 

împotriva persoanelor 

responsabile de 

condamnarea 

Republicii Moldova la 

CtEDO 

 

 

 DC 

DAG 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul 

acţiunilor de 

regres înaintate 

2. Sentinţele în 

privinţa 

persoanelor 

responsabile de 

condamnarea RM 

la CtEDO 

pronunţate 

3.Volumul de 

mijloace 

financiare 

recuperate ca 

urmare a 

acţiunilor în 

regres de la 

responsabilii de 

condamnarea 

Republicii 

Moldova la 

CtEDO 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

 

În curs de realizare 

 

La data de 14 martie 2019, prin scrisoarea nr. 

06/4622 în baza articolului 25 alin. (3) din Legea 

nr. 151/2015, Agentul guvernamental a transmis 

Procuraturii Generale lista hotărârilor și a 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului 

versus Republica Moldova, în vederea inițierii, 

după caz, a urmăririi penale împotriva 

persoanelor care s-ar face responsabile de 

încălcările Convenției Europene a Drepturilor 

Omului, pentru anul 2018. În absența unor 

decizii irevocabile de constatare a vinovăției 

persoanelor vizate, Ministerul Justiției nu a putut 

înainta nici o acțiune în ordine de regres. 

 

100.  Asigurarea respectării 

transparenţei în 

procesul decizional 

 DAMEP Trimestrul 

I, IV 

Raport anual 

privind 

transparenţa în 

procesul 

decizional 

publicat pe pagina 

web 

 

Planul de 

acţiuni privind 

implementarea  

Strategiei 

naţionale de 

integritate  şi 

anticorupţie 

pentru anii 

2017–2020 

(HP nr. 56 din  

30.03.2017) 

În curs de realizare 

 

1. În vederea asigurării transparenței în procesul 

decizional, pe pagina oficială web a ministerului 

(www.justice.gov.md) poate fi accesată rubrica 

„Transparență în procesul decizional” care 

cuprinde informația relevantă privind toate 

proiectele de acte normative elaborate, și 

anunțuri privind organizarea consultărilor 

publice. 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=18

2. 

http://www.justice.gov.md/
http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182
http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182
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Raportul privind transparența în procesul 

decizional pentru anul 2018 a fost publicat pe 

pagina oficială web la rubrica „Transparența în 

procesul decizional” și poate fi accesat la 

următorul link: 

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiz

a_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Raport

_transparenta_final_2018.pdf  

 

Obiectivul strategic IX. Consolidarea controlului intern managerial 

Obiectivul specific 9.1.  Implementarea sistemului de  control intern managerial 

101.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

privind  instituirea 

vacanței instituționale 

 DEAN Trimestrul I 

- II 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Prioritățile 

ministerului 

pentru anul 

curent 

Sistată 
 

O primă versiune a proiectului hotărîrii este 

elaborată, însă nu există o soluție acceptată de 

toate părțile interesate. A fost întocmit un 

chestionar la acest subiect care a fost distribuit 

tuturor instituțiilor și autorităților interesate, 

rezultatele căruia vor fi analizate pentru a decide 

în privința soluției optime. 

102.  Asigurarea realizării 

planului de acțiuni  

pentru implementarea 

sistemului de control 

intern managerial 

 

 DAMEP 

Grupul de 

lucru pentru 

implementar

ea sistemului 

CIM 

Trimestrul I 

- III 

Sistem de control 

intern managerial 

implementat 

conform 

standardelor 

naționale de 

control intern 

aprobate prin 

Ordinul 

ministrului 

finanțelor 

189/2015 

Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 

Programului 

de dezvoltare a 

controlului 

financiar 

public intern 

pentru anii 

2018-2020 

(HG. nr. 124 

din 2.02. 

2018) 

În curs de realizare 

 

Pentru continuarea procesului de aliniere a 

sistemului de control intern managerial din 

cadrul aparatului central al ministerului la 

cerințele Standardelor naționale de control intern 

în sectorul public (în continuare – SNCI), pe 

parcursul anului 2019, conform Planul de acțiuni 

aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 

572/2018, eforturile au fost focusate pe 

dezvoltarea componentelor „Managementul 

performanțelor și al riscurilor” și „Activitățile de 

control”. 

Astfel, cu suportul expertului contractat a fost 

http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Raport_transparenta_final_2018.pdf
http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Raport_transparenta_final_2018.pdf
http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Raport_transparenta_final_2018.pdf
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elaborat un nou format pentru registrul 

riscurilor. Conform acestui format au fost 

elaborate, după caz, actualizate Registrele 

riscurilor aferente obiectivelor fiecărei 

subdiviziuni din cadrul aparatului central al 

ministerului. De asemenea, a fost elaborat 

Registrul riscurilor consolidat, care include 

riscurile ce pot influența atingerea obiectivelor 

setate în Planul anual de acțiuni al ministerului. 

Cu referire la activitățile de control, au fost 

identificate procesele de bază din Lista 

proceselor aprobată prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 620/2018, care au fost descrise 

narativ și grafic, prin indicarea etapelor, fluxului 

și a persoanelor / subdiviziunilor implicate în 

proces. Astfel, din 75 de procese (4 manageriale, 

35 operaționale și 36 de suport) realizate la 

nivelul aparatului central, au fost descrise 50 

procese. 

 

103.  Desfășurarea unui 

exercițiu de evaluare a 

implementării 

sistemului de control 

intern managerial în 

cadrul 

ministerului 

 

 

 

 

 

DAMEP Trimestrul 

III 

Evaluare 

efectuată 

Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 

Programului 

de dezvoltare a 

controlului 

financiar 

public intern 

pentru anii 

2018-2020 

(HG. nr. 124 

din 2.02. 

2018) 

 Realizată 
 

Raportul de evaluare a fost expediat unității de 

armonizare a politicilor de control financiar 

public intern din cadrul Ministerului Finanțelor 

prin scrisoarea 02/11018 din noiembrie 2019. 

Evaluarea a fost realizată conform procedurii 

prevăzute de Regulamentul privind 

autoevaluarea, raportarea sistemului CIM şi 

emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, 

aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 4 

din 9 ianuarie 2019, avînd scopul de a determina 

nivelul de funcţionalitate a sistemului CIM și 

aprecierea gradului de conformitate a acestuia cu 

cadrul normativ în domeniu. 

Urmare a evaluării, se constată că aparatul 
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central al ministerului, dispune de un sistem 

CIM a cărui organizare şi funcţionare permite 

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că 

fondurile publice alocate în scopul atingerii 

obiectivelor strategice şi operaţionale au fost 

utilizate în condiţii de transparenţă, 

economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, 

etică şi integritate. Sistemul CIM cuprinde 

mecanisme de autocontrol iar măsurile privind 

sporirea eficacităţii acestuia au la bază 

managementul riscurilor. 

Totodată, rezultatele evaluării, dar și 

recomandările expuse în Rapoartele Curții de 

Conturi, relevă necesitatea unor îmbunătățiri ale 

sistemului CIM pentru a asigura conformitatea 

integrală cu Standardele naţionale de control 

intern în sectorul public. În particular, 

recomandările se referă la perfecționarea 

sistemului de management al performanțelor și 

al riscurilor, consolidarea mediului de control și 

asigurarea funcționalității subdiviziunii de audit 

intern. 

 

104.  Monitorizarea și 

asigurarea 

implementării 

recomandărilor Curții 

de Conturi aferente 

activității Ministerului 

Justiției 

 DAMEP 

DMI 

ANP 

ANA 

SAI 

 Pe 

parcursul 

anului 

Recomandările 

Curții de Conturi 

implementate 

Hotărîrea CC 

nr. 43 din 

30.11.2016; - 

srsj 

Hotărîrea CC 

nr.93 din 

15.12.2018; - 

follow up 

Hotărîrea CC 

nr.92 din 

15.12.2018 -

ana 

Hotărîrea CC 

În curs de realizare 
 

Prin scrisoarea nr. 02/4914 din 22 mai 2019, a 

fost transmisă în adresa Curții de Conturi 

informația privind măsurile întreprinse de 

aparatul central al ministerului și autoritățile 

administrative din subordine în vederea 

implementării recomandărilor formulate în 

„Raportul auditului situațiilor financiare 

consolidate ale Ministerului Justiției la 31 

decembrie 2017”, aprobat prin Hotărîrea nr. 53 

din 24 iulie 2018. 

Astfel, din cele 11 recomandări formulate în 
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nr. 53 din 

24.07.2018. – 

mj 

Raport, 6 au fost implementate, iar 5 sunt în 

proces de implementare. 

Prin scrisoarea nr. 02/12211 din 12 decembrie 

2019, a fost transmisă în adresa Curții de 

Conturi informația privind măsurile întreprinse 

de aparatul central al ministerului și autoritățile 

administrative din subordine în vederea 

implementării recomandărilor formulate în 

„Raportul auditului situațiilor financiare 

consolidate ale Ministerului Justiției la 31 

decembrie 2018”, aprobat prin Hotărîrea nr. 28 

din 22 aprilie 2018. 

despre măsurile 

Prin scrisoarea nr. 02/12279 din 13 decembrie 

2019, a fost transmisă în adresa Curții de 

Conturi informația privind măsurile întreprinse 

în vederea implementării recomandărilor Curții 

de Conturi formulate în „Raportul misiunii de 

follow-up privind implementarea recomandărilor 

și executarea cerințelor înaintate prin Hotărîrea 

Curții de Conturi nr. 43 din 30.11.2016”, aprobat 

prin Hotărîrea nr. 93 din 15 decembrie 2018. 

Prin scrisoarea nr. 01-12/93 din 14/06/2019, a 

fost transmisă în adresa Curții de Conturi 

informația privind măsurile întreprinse de 

Agenția Națională a Arhivelor în vederea 

implementării recomandărilor formulate în 

„Raportul auditului situațiilor financiare ale 

Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 

decembrie 2017”, aprobat prin Hotărîrea nr. 92 

din 15 decembrie 2018. Astfel, din cele 6 

recomandări formulate în Raport, 4 au fost 

implementate, iar 2 sunt în proces de 

implementare. 
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105.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

metodologiei calculării 

tarifelor pentru 

lucrările efectuate și 

serviciile prestate, 

contra plată, de 

subdiviziunile și 

autoritățile din 

subordinea 

Ministerului Justiției 

 DEAN 

Autoritățile 

administrativ

e din 

subordine 

Trimestrul I 

- II 
Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

spre aprobare 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

720/2018 

Realizată parțial 
 

Pentru elaborarea proiectului de hotărîre și a 

notei informative a fost solicitată informația de 

la subdiviziunile și autoritățile din subordinea 

Ministerului Justiției, privind necesitatea 

modificării nomenclatorului tarifelor pentru 

serviciile prestate și a modului de formare a 

acestora (Hotărărea Guvernului nr. 241 /2006). 
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Abrevieri și sigle: 
 

 

DMI  Direcția management instituțional 

SRUPS Serviciul resurse umane și probleme speciale 

SFA Secția financiar-administrativă 

SAI Serviciul audit intern 

DAG Direcția agent guvernamental 

DEAN Direcția elaborare acte normative 

DAAN Direcția avizare acte normative 

DPSJ Direcția profesii și servicii juridice 

DCJI Direcția cooperare juridică internațională 

DRI Direcția relații internaționale 

DC Direcția contencios 

DAMEP Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

ARIJ Agenția resurse informaționale juridice 

ANP Administrația Națională a Penitenciarelor 

INP Inspectoratul Național de Probațiune 

CNEJ Centrul Național de Expertize Judiciare 

AAIJ 

ANA 

UNEJ 

CC 

CEDO 

CtEDO 

CIM 
 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

Agenția Națională a Arhivelor 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

Curtea de Conturi 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

Curtea europeană a drepturilor omului 

Control intern managerial 

 

 

 

 

 

 


