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Anexă

PLANUL DE ACȚIUNI
AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANUL 2016
APROBAT prin Ordinul Ministrului Justiției Nr. 479 din 03.05.2016
Modificat prin Ordinul Ministrului Justiției Nr. 820 din 16.08.2016
ASPECTE INTRODUCTIVE
Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2016 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele stabilite în
documentele de politici cu angajamente în domeniile de activitate ale ministerului, precum și obiectivele ce reies din
activitățile de bază desfășurate.
Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2016 este structurat conform următoarelor documentelor de politici
relevante activității ministerului:
-

Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018.
Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (Aprobat prin Legea nr. 231 din 25.11.2011).
Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 808 din 07.10.2014 ).
Planul individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016 (IPAP RM-NATO)
(Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 30 iunie 2014).
Măsurile adiționale la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană
în domeniul liberalizării regimului de vize (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.463 din 02.07.2013).
Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013–2017 (Aprobat
prin Legea nr. 130 din 06.06.2013).
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-

Planul național de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 (Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 484 din 26.07.2014).
Strategia naţională de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pentru anii 2011-2016 (Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 480 din 30.06.2016).
Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018 (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.12.2010).
Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din
24.07.2013).
Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017 (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1041 din 20.12.2013).
Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din
18.02.2014).
Hotărîrea Guvernului nr. 900 din 30 decembrie 2015, cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2016.
Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova ( Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 806 din 29.06.2016).

MISIUNEA MINISTERULUI JUSTIŢIEI
Ministerul exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în domeniul justiţiei
şi drepturilor omului, contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele
internaţionale, veghează asupra respectării principiului supremaţiei legii.
ÎN VEDEREA REALIZĂRII MISIUNII SALE, MINISTERUL EXERCITĂ URMĂTOARELE FUNCŢII DE BAZĂ:
1. elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului;
2. creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
3. crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
4. coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
5. stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei
juridice internaţionale;
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6. asigurarea activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a reprezentanţilor Guvernului în
Parlament şi la Curtea Constituţională;
7. reglementarea, organizarea, coordonarea sau supravegherea unor profesii şi servicii juridice;
8. asigurarea înregistrării organizaţiilor necomerciale (partide, culte, organizații obștești);
9. promovarea politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv,
sancţiunii arestului contravenţional, măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor, precum şi în domeniul probaţiunii;
10. supravegherea activităţii organelor de stare civilă şi a respectării legislaţiei în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă;
11. exercitarea controlului asupra instanţelor judecătoreşti în privinţa problemelor organizatorice;
12. coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
13. coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare.
MECANISMUL DE MONITORIZARE
Monitorizarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2016 va fi efectuată de către Direcția analiză,
monitorizare și evaluare a politicilor.
Raportul anual va fi întocmit conform Anexei nr.6 la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective. Raportul
anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2016 aprobat, va fi plasat pe pagina web oficială a autorității, la
Compartimentul – Activitatea ministerului, Rubrica – Rapoarte.
Conducătorii subdiviziunilor și autorităților administrative din subordine vor asigura prezentarea informației privind gradul de
implementare al Planului de activitate al ministerului pînă la data de 25 iunie și respectiv 25 decembrie 2016.
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, va elabora raportul privind gradul de implementare al Planului de
activitate al ministerului semestrial pînă la data de 05 iulie 2016 și 05 ianuarie 2017.
Modificarea Planului
de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2016 va fi efectuat în cazul delegării
sarcinilor/responsabilităților noi ce reies din prevederile documentelor de politici, prevederilor în afara cadrului de politici
și/sau intrării în vigoare a altor acte normative și legislative.
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1. Implementarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018
Nr.
crt.

Acţiuni

Sub-acţiuni

1

2
I. COMBATEREA CORUPȚIEI

Instituţia
responsabilă
3

Termen de
realizare
4

Indicatori
5

A. Politici anticorupție, independența și eficiența instituțiilor
1

2

3

4

Resetarea
sistemului
instituțional
anticorupție prin excluderea conflictelor de
competențe, îmbunătățirea conlucrării și
sincronizarea eficientă a reformelor în
cadrul autorităților publice împuternicite
cu competențe de prevenire, combatere a
corupție, investigare, urmărire penală
supraveghere și a aplicării cadrului
normativ în acest sens
Delimitarea clară a atribuțiilor de
combatere a cazurilor de mare corupție și
consolidarea capacităților autorităților
publice
de
prevenire,
combatere,
investigare
și
urmărire
penală
supraveghere și a aplicării cadrului
normativ în acest sens. Asigurarea
independenței funcționale a acestor
instituții, în conformitate cu cerințele
Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană
Înlăturarea impedimentelor formale pentru
investigarea cu success a actelor de
corupție,
cu
implicarea
expertizei
Consiliului Europei
Reducerea regimului de imunități pentru

Elaborarea și adoptarea proiectului de
lege în vederea sincronizării eficiente a
reformelor și îmbunătățirii conlucrării
dintre Comisia Națională de Integritate,
Centrul Național Anticorupție și
Procuratura Anticorupție

Direcția Generală
Legislație

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Elaborarea și promovarea proiectului
legii pentru modificarea unor acte
normative (cadrul normativ conex legii
cu privire la Procuratură)

Direcția Generală
Legislație

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Elaborarea proiectului de act normativ în
vederea reducerii regimului de imunități
pentru persoanele cu funcții de
demnitate publică și cu statut special în
cadrul procedurilor penale și
contravenționale
1.Revizuirea legislației referitoare

Direcția Generală
Legislație

30 noiembrie,
2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Direcția Generală

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat

5
persoanele cu funcții de demnitate publică
și cu statut special în cadrul procedurilor
penale și contravenționale

1

2

3

Limitarea marjei de discreție a angajaților
organelor de drept și de control, în scopul
prevenirii
corupției
și
asigurării
previzibilității legii

Instituirea mecanismului de rotație în
ocuparea funcțiilor manageriale din
sistemul judiciar și procuratură, precum și
a altor măsuri menite să prevină crearea
relațiilor
corporatiste
în
interiorul
sistemului judiciar și în procuratură

Asigurarea funcționalității extinse a
Programului Integrat de Gestionare a
dosarelor
inclusiv
prin
instituirea
obligatorie a înregistrării audio, video,
coordonarea electronica a agendei
ședințelor de judecată de către participanții
la proces, formarea și administrarea
dosarului electronic cu accesul părților la
dosar, prezentarea probelor și distribuirea
materialelor de pe dosar în forma
electronică, introducerea mecanismului de
citare electronică a părților, petrecerea
ședințelor de judecată prin intermediul

la imunitatea judecătorilor
Legislație
2.Elaborarea şi adoptarea proiectului de
Direcția Generală
lege privind modificarea articolului 70
Legislație
din Constituția Republicii Moldova
referitor la imunitatea deputaților
C. Combaterea corupției în organele de drept și justiție
1.Modificarea cadrului legal pentru
Direcția Generală
limitarea marjei de discreție a angajaților
Legislație
organelor de drept și de control
2.Elaborarea unui proiect de modificare
Direcția Generală
a cadrului normativ în vederea precizării
Legislație
marjei de discreție a persoanelor cu
funcție de demnitate publică și a
funcționarilor publici
1.Efectuarea analizei sistemului existent
Agenția de
de rotație în procesul de numire a
Administrare a
președinților și vicepreședinților
Instanțelor
instanțelor judecătorești
Judecătorești
2.Elaborarea după caz a proiectului de
Direcția Generală
act normativ privind instituirea
Legislație
mecanismului de rotație în ocuparea
funcțiilor manageriale din sistemul
judiciar
3.Elaborarea proiectului de act normativ
Direcția Generală
privind instituirea mecanismului de
Legislație
rotație în ocuparea funcțiilor
manageriale din Procuratură
Crearea sistemului de depunere a
Serviciul ecererilor, expedierea citațiilor,
Transformare
coordonarea calendarului ședințelor de
judecată cu părțile dosarului, includerea
Agenția de
înscrisurilor on-line în cadrul sistemului
Administrare a
PIGD
Instanțelor
Judecătorești

30 august, 2016

și remis spre aprobare
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 august, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Trimestrul II,
2016

Analiză efectuată și
recomandări formulate

30 august, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 august, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Trimestrul IV,
2016

Sistem funcțional
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4

1

2

3

1

2

video-conferințelor, etc.
Corelarea nivelului de salarizare a
responsabililor din domeniul anticorupție

Elaborarea şi aprobarea proiectului de
Direcția Generală
30 august, 2016
act normativ în vederea corelării
Legislație
nivelului de salarizare a responsabililor
din domeniul anticorupție
D. Combaterea îmbogățirii ilicite și confiscarea produselor infracțiunilor de corupție și conexe
Asigurarea implementării legislației cu Monitorizarea dosarelor examinate de
Agenția de
Trimestrul IV,
privire la îmbogățirea ilicită, confiscarea instanțele judecătorești privind
Administrare a
2016
special și confiscarea extinsă a bunurilor infracțiunile de corupție, efectuată prin
Instanțelor
provenite din infracțiuni de corupție și colectarea datelor din instanțe cu referire
Judecătorești
conexe acestora, precum și crearea la numărul de cauze calificate ca
mecanismului de confiscare civilă
îmbogățire ilicită în care a fost aplicată
confiscarea extinsă
Perfecționarea cadrului legislativ necesar Elaborarea cadrului legislativ necesar
Direcția Generală
30 august, 2016
pentru
organizarea
activității
de pentru organizarea activității de
Legislație
investigare financiară, depistare, urmărire investigare financiară, de depistare,
și conservare a bunurilor provenite din urmărire și conservare a bunurilor
infracțiuni pentru asigurarea confiscării provenite din infracțiuni pentru
acestora, inclusiv pentru recuperarea asigurarea confiscării acestora și
prejudiciului cauzat prin infracțiuni, în recuperarea prejudiciului cauzat prin
special prin infracțiuni de corupție și infracțiuni, în special prin infracțiuni de
conexe, în urma analizei internaţionale corupție și conexe
specializate a cadrului juridic şi a
practicilor Republicii Moldova

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Stabilirea instituției cu competențe de Elaborarea cadrului normativ
Direcția Generală
Trimestrul IV,
identificare, recuperare și administrare a
Legislație
2016
bunurilor
provenite
din
activități
infracționale și aflate pe teritoriul
Republicii Moldova sau peste hotarele ei
F. Controlul averilor, intereselor personale și al conflictelor de interese
Înlăturarea neconcordanţelor din cadrul Promovarea proiectelor de lege pentru
Direcția Generală
30 mai, 2016
național de reglementare a conflictelor de modificarea și completarea unor acte
Legislație
interese,
a
restricțiilor
și legislative privind reglementarea
incompatibilităților
pentru
diferite conflictelor de interese, a restricțiilor și
categorii de agenți publici, precum și incompatibilităților pentru diferite
asigurarea implementării lui
categorii de agenți publici
Perfecționarea mecanismului de declarare Promovarea proiectului Legii cu privire
Direcția Generală
30 mai, 2016
a veniturilor și proprietăților, a intereselor la declararea veniturilor si intereselor
Legislație
și conflictelor de interese, excluderea personale

Structură stabilită

1.Monitorizare
efectuată
2.Raport elaborat și
publicat

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare
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3

4

5

1

2

3

fenomenului de deținere a bunurilor prin
intermediul
persoanelor
interpuse,
introducerea mecanismului confiscării
civile
Dezvoltarea
cadrului
normativ
de Promovarea proiectului legii cu privire
Direcția Generală
30 mai, 2016
reglementare a atribuțiilor și a procedurilor la Centrul Național de Integritate
Legislație
aplicate la efectuarea controlului averilor
și intereselor personale, al respectării
regimului juridic al conflictului de
interese, incompatibilităților și restricțiilor
Consacrarea legală a priorității de Elaborarea cadrului normativ
Direcția Generală
30 mai, 2016
verificare
a
provenienței
averilor
Legislație
persoanelor cu funcții de demnitate
publică și întreprinderea măsurilor
corespunzătoare față de cei care nu își pot
justifica proprietățile
Extinderea regimului juridic al prevenirii, Elaborarea cadrului normativ
Direcția Generală
30 mai, 2016
controlului şi sanţionării conflictelor de
Legislație
interese şi în cadrul întreprinderilor de stat,
municipale şi în cadrul societăţilor
comerciale în care statul deţine cota-parte
majoritară
G. Integritatea instituțională și servicii publice pe platforme electronice
Promovarea adoptării proiectului de lege Promovarea proiectului de lege privind
Direcția Generală
30 martie, 2016
de amendare a legii privind testarea testarea integrității profesionale la
Legislație
integrității profesionale la principiile de principiile de constituționalitate
constituționalitate
Adoptarea cadrului legal coerent și Promovarea proiectului de amendare a
Direcția Generală
30 mai, 2016
previzibil ce ar permite cultivarea legii privind testarea integrității
Legislație
integrității în sectorul public, precum și profesionale la principiile de
ajustarea cadrului legislativ în vigoare ce constituționalitate
reglementează
activitatea
diferitor
categorii de agenți publici la noile
prevederi referitoare la cerințele minime
de integritate în sectorul public
Dezvoltarea codurilor deontologice și Elaborarea și adoptarea codurilor de
Departamentul
Trimestrul III,
asigurarea mecanismelor instituționale etică și deontologie profesională
Instituțiilor
2016
viabile de respectare a normelor de etică
Penitenciare
profesională în sectorul public
Direcția Profesii și
Servicii Juridice

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Coduri adoptate
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IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
A. Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional
1

Introducerea transparenței depline a
tuturor societăților comerciale înregistrate
în Republica Moldova. Asigurarea
accesului public la Registrul de stat al
persoanelor juridice

Asigurarea actualizării permanente a
Registrului de stat al persoanelor juridice

Camera Înregistrării
de Stat

Permanent

Registru actualizat

2

Reducerea numărului și tarifelor pentru
servicii
publice
prestate
agenților
economici contra plată, extinderea eserviciilor și aplicarea universală a
conceptului de ghișeu unic

Extinderea e-serviciilor în procesul
prestării serviciilor publice agenților
economici

Camera Înregistrării
de Stat

Trimestrul IV,
2016

Numărul serviciilor
digitalizate

3

Creșterea transparenței în procesul de
efectuare a controalelor la agenții
economici și diminuarea treptată a
numărului acestora

Elaborarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.131
din 8 iunie 2012 privind controlul de stat
asupra activităţii de întreprinzător

Direcția Generală
Legislație

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

4

Stabilirea caracterului consultativ pentru
controalele
de
stat
efectuate
la
întreprinderile mici şi mijlocii pe parcursul
a trei ani de la înființarea întreprinderilor
în cauză

Elaborarea cadrului normativ

Direcția Generală
Legislație

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

1

2

Camera Înregistrării
de Stat

E. Protecția concurenței și eliminarea monopolurilor din economia națională
Revizuirea
cadrului
normativ
de Promovarea aplicării politicii de
Direcția Generală
Trimestrul IV,
reglementare a mediului de afaceri privind clemență la stabilirea acordurilor
Legislație
2016
compatibilitatea cu Legea concurenței, sub anticoncurențiale
aspectul identificării barierelor de intrare
pe piață
Îmbunătățirea
procesului
și
a
mecanismului de avizare a proiectelor de
legi și acte normative care se referă la
aspecte de concurență, ajutor de stat și
publicitate

Elaborarea cadrului normativ

Direcția Generală
Legislație

M. Societatea informațională, tehnologia informației și comunicațiilor

Trimestrul II,
2016

Cod penal modificat
(art. 246) în
corespundere cu Legea
concurenței

Cadru normativ
modificat
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1

Afișarea de către instituțiile publice a
tuturor informațiilor de interes public în
format electronic pe portalul datelor
deschise

Plasarea pe portal a informațiilor de
interes public

Serviciul eTransformare

Trimestrul IV,
2016

Seturi de date
actualizate pe portalul
www.date.gov.md

Trimestrul IV,
2016

Numărul ședințelor
organizate lunar

Trimestrul IV,
2016

Rapoarte elaborate și
publicate semestrial

Trimestrul IV,
2016

Numărul întrunirilor
organizate

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

V. JUSTIȚIA ȘI DREPTURILE OMULUI
A. Asigurarea continuității și finalității reformelor în justiție
1

Implementarea eficientă a Strategiei de
reformă a sectorului justiției pentru anii
2011-2016 și consolidarea rezultatelor
acesteia

1.Asigurarea funcționalității
mecanismului de monitorizare și
coordonare a implementării Strategiei de
reformă a sectorului justiției pentru anii
2011-2016

2.Elaborarea și publicarea rapoartelor de
progres privind implementarea Strategiei
de reformă a sectorului justiției pentru
anii 2011-2016

2

Optimizarea hărții instanțelor de judecată
și specializarea judecătorilor, precum și
crearea completelor specializate, inclusiv
în judecătoriile de primă instanță, pentru a
asigura calitatea deciziilor, repartizarea
aleatorie
eficientă
a
dosarelor,
îmbunătățirea administrării și optimizarea

3.Asigurarea funcționalității
mecanismului de consultare și cooperare
cu societatea civilă, actorii
neguvernamentali și donatorii externi a
progresului implementării Strategiei de
reformă a sectorului justiției pentru anii
2011-2016 prin organizarea întrunirilor
ordinare și tematice
1.Promovarea proiectului de lege privind
reorganizarea instanțelor judecătorești
2.Elaborarea Planului de reamplasare a
instanțelor de judecată

Direcția analiză,
monitorizare și
evaluare a politilor
(Secretariatul
Grupurilor de Lucru
pentru coordonarea și
monitorizarea SRSJ)
Direcția analiză,
monitorizare și
evaluare a politilor
(Secretariatul
Grupurilor de Lucru
pentru coordonarea și
monitorizarea SRSJ)
Direcția analiză,
monitorizare și
evaluare a politilor
(Secretariatul
Grupurilor de Lucru
pentru coordonarea și
monitorizarea SRSJ)
Direcția Generală
Legislație
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

După adoptarea
legii cu privire
la reorganizarea
sistemului
judecătoresc

Plan elaborat
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cheltuielilor de întreținere a instanțelor de
judecată

Direcția Generală
Legislație
3.Elaborarea proiectului Hotărîrii
Guvernului privind planul reamplasării
instanțelor judecătorești

4.Implementarea graduală a Planului de
reamplasare a instanțelor de judecată

3

4

Analiza sistemului căilor de atac, pentru
eficientizarea mecanismelor și asigurarea
participanților la proces a dreptului de
apărare și publicitate ședințelor de judecată
Consolidarea capacităților funcționale și
sporirea eficienței funcționale a Inspecției
Judiciare și a Departamentului de
Administrare Judecătorească

5.Efectuarea și implementarea
configurărilor necesare în Programul
Integrat de Gestionare a Dosarelor
(PIGD) pentru a asigura crearea
completelor specializate
Efectuarea unui studiu privind privind
exercitarea căilor de atac

1.Elaborarea proiectului de act normativ
în vederea consolidării capacităților
Inspecției Judiciare

2.Promovarea proiectului Hotărîrii
Guvernului privind organizarea și
funcționarea Agenției de administrare
judecătorească (noul Regulament de
activitate al Departamentului de
administrare judecătorească)
5

Diminuarea duratei proceselor de judecată,
inclusiv prin simplificarea procedurilor în

Elaborarea proiectului de lege pentru
instituirea medierii judiciare obligatorii

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Direcția Generală
Legislație
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Direcția Generală
Legislație
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Direcția Generală
Legislație
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Direcția Generală
Legislație

După adoptarea
legii cu privire
la reorganizarea
sistemului
judecătoresc

Proiect de Hotărîre
elaborat și remis spre
aprobare

După adoptarea
legii cu privire
la reorganizarea
sistemului
judecătoresc
După adoptarea
legii cu privire
la reorganizarea
sistemului
judecătoresc
Trimestrul IV,
2016

Plan implementat

30 noiembrie,
2016

Program Integrat de
Gestionare a Dosarelor
configurat

1.Studiu elaborat
2.Recomandări
formulatate
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 august, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

11

6

7

1

1

cazul unor tipuri de acțiuni civile (inclusiv
reducerea numărului de trepte de
contestare a hotărârilor judecătorești,
introducerea obligatorie a medierii, pentru
un anumit tip de litigii civile)
Monitorizarea implementării cadrului legal Elaborarea raportului de monitorizare și
Agenția de
Trimestrul IV,
1.Raport elaborat
cu privire la activitatea Consiliului formularea recomandărilor
Administrare a
2016
Superior al Magistraturii și a organelor
Instanțelor
2.Recomandări
sale pentru consolidarea capacității
Judecătorești
formulate
acestora, diminuarea marjei de discreție în
procesul de luare a deciziilor, asigurarea
transparenței activității, precum și pentru
revizuirea, la necesitate, a prevederilor în
vigoare din domeniu
Elaborarea Planului de acțiuni în domeniul
Direcția Analiză,
Trimestrul IV,
Plan
elaborat
în
drepturilor omului pe anii 2016-2019 în
Monitorizare și
2016
conformitate
cu
baza recomandărilor formulate pentru
Evaluare a Politicilor
recomandările UPR
Republica
Moldova
în
cadrul
Mecanismului de Evaluare Periodică
Universală a Drepturilor Omului
B. Promovarea reformei organelor procuraturii, excluderea influenței politice și creșterea transparenței activității acestora
Promovarea implementării prioritară a Promovarea proiectului de modificare a
Direcția Generală
30 mai, 2016
Proiect de lege elaborat
Concepției de reformă a procuraturii
cadrului normativ conex Legii cu privire
Legislație
și remis spre aprobare
la procuratură în vederea revizuirii
modului de sesizare a procuraturii de
către instituțiile publice și funcționari, în
scopul limitării influenței externe asupra
instituției și a procesului de gestionare a
cauzelor penale
C. Drepturile omului
Elaborarea și asigurarea realizării Planului 1.Asigurarea procesului de Evaluare
Direcția Relații
Trimestrul IV,
Raport elaborat
de acțiuni în domeniul drepturilor omului Periodică Universală a Drepturilor
Internaționale și
2016
pe
anii
2016-2019.
Asigurarea Omului în Republica Moldova
Integrare Europeană
implementării recomandărilor formulate
2.Inițierea procesului de elaborare a
Direcția Analiză,
Trimestrul IV,
Proces inițiat
pentru Republica Moldova în cadrul
Planului de acțiuni în domeniul
Monitorizare și
2016
Mecanismului de Evaluare Periodică
drepturilor omului pe anii 2016-2019 în
Evaluare a Politicilor
Universală a Drepturilor Omului
baza recomandărilor formulate pentru
Republica Moldova în cadrul
Mecanismului de Evaluare Periodică
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2

3

Dezvoltarea sistemului de asistență
psihologică a minorilor aflați în custodie

Respectarea drepturilor persoanelor aflate
în locuri de detenție, prevenirea și
combaterea
torturii,
îmbunătățirea
sistemului de reabilitare a acestora.
Asigurarea
reorganizării
serviciilor
medicale din penitenciare

Universală a Drepturilor Omului
1.Aplicarea planurilor individuale pentru
minorii aflați în custodie și a
programelor de învățămînt profesional și
general

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Trimestrul IV,
2016

2.Dezvoltarea sistemului de asistență
psihologică a minorilor aflați în custodie

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Trimestrul III,
2016

1.Aprobarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului penitenciar în vederea
organizării procesului de modernizare a
sistemului penitenciar
2.Aprobarea proiectului Legii cu privire
la sistemul administrației penitenciare
3.Amenajarea/reutilarea spațiilor de
detenție, conform normelor și
standardelor internaționale
4.Dotarea penitenciarelor cu
echipamente moderne de supraveghere,
pază și escortare
5. Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu
privire la reorganizarea serviciilor
medicale din penitenciare prin crearea
Direcției de asistență medicală
penitenciară precum și creării condițiilor
materiale necesare acordării serviciilor
medicale de calitate persoanelor deținute

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

30 mai, 2016

6.Modificare și completarea cadrului
normative în scopul revizuirii sistemului
de plată a serviciilor de sănătate prestate
persoanelor deținute în penitenciare

1.Planuri individuale
aplicate
2. 60 de minori
încadrați în programe
de învățămînt
profesional și general
Sistem de asistență
psihologică a minorilor
aflați în custodie
instituit
Strategie aprobată

Trimestrul III,
2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare
Ponderea spațiilor
reutilate

Trimestrul III,
2016

Echipamente
achiziționate

Trimestrul IV,
2016

1.Hotărîrea Guvernului
cu privire la crearea
Direcției de asistență
medicală penitenciară
aprobată

Direcția Generală
Legislație

2.Numărul unităților
medicale reconstruite

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Direcția Generală

30 noiembrie,
2016

3.Numărul serviciilor
medicale acreditate
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare
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7.Sporirea capacității instituțiilor
penitenciare în domeniul supravegherii,
pazei și escortării deținuților prin
majorarea numărului unităților de
personal al sistemului penitenciar în
domeniul dat precum și dotarea
penitenciarelor cu echipamente moderne
de supraveghere, pază și escortare

4

5

6

7

Îmbunătățirea condițiilor de detenție,
inclusiv prin reconstrucția penitenciarelor
existente, construcția penitenciarelor noi și
demararea procesului de construcție a
caselor de arest
Promovarea și respectarea drepturilor
omului în procesul de urmărire penală,
conform prevederilor art. 5 din Convenția
Europeană pentru Drepturile Omului

Consolidarea
instituției
probațiunii,
inclusiv prin utilizarea monitorizării
electronice a subiecților probațiunii

Dezvoltarea mecanismului de compensare
a prejudiciilor în caz de eroare judiciară în
cauze penale și revizuirea legislației
privitor la compensarea prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare de către
organele de drept

Elaborarea documentației de proiect
pentru construcţia unui nou penitenciar
în mun. Chișinău

Elaborarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Codului de
procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003 în
vederea excluderii incompatibilităților
cu dispozițiile art. 5 din Convenție și
jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO)
1.Elaborarea și aprobarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului probațiunii
pentru anii 2016 – 2020
2.Elaborarea regulamentului privind
procedura de monitorizare electronică a
subiecților probațiunii
Elaborarea studiului privind fezabilitatea
instituirii unui cadru normativ cu privire
la compensarea erorilor judiciare.

Legislație
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Trimestrul IV,
2016

1.Numărul unităților de
personal alocate în
raport cu necesitățile
reale
2.Echipamente moderne
de supraveghere, pază
și escortare
achiziționate în raport
cu necesitățile reale
Documentație de
proiect elaborată

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Inspectoratul
Național de
Probațiune
Inspectoratul
Național de
Probațiune
Direcția Generală
Agent
Guvernamental

Trimestrul II,
2016

Strategie elaborată și
aprobată

Trimestrul II,
2016

Regulament elaborat și
aprobat

Trimestrul IV,
2016

Studiu elaborat și
publicat
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9

1

2

3

4

Îmbunătățirea procesului de executare a
deciziilor Curții Europene a Drepturilor
Omului (CEDO) și a hotărârilor
arbitrajelor la nivel național

Dezvoltarea principiului accesului liber la
justiție prin extinderea subiecților cu drept
de reprezentare în judecată

Consolidarea rolului Curții Constituționale
prin promovarea noilor reglementări
privind competența, procedura, criteriile
de selectare a judecătorilor, extinderea
cercului subiecților de sesizare
Revizuirea procedurilor de accedere în
profesia de avocat, pe baze de merit, prin
asigurarea transparenței și dreptului de
contestare, consolidarea organelor de
autoadministrare și a mecanismului de
răspundere disciplinară a avocaților
Dezvoltarea sistemului de răspundere
disciplinară a profesiilor conexe sistemului
de justiție, precum și revizuirea
principiului de stabilire a costurilor pentru
serviciile prestate
Crearea,
dezvoltarea
și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informaționale. (e-Procuratura, Programul

1.Elaborarea proiectului Hotărîrii
Guvernului privind aprobarea
regulamentului privind procedura de
executarea a Hotărîrilor și deciziilor
CEDO

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Agent
Guvernamental

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

2.Elaborarea ghidului privind executarea
hotărîrilor CEDO

Direcția Generală
Agent
Guvernamental
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație

Trimestrul III,
2016

Ghid elaborat și
publicat

Trimestrul II,
2016

1.Analiză efectuată

1.Analiza cadrului normative existent și
formularea propunerilor de modificare

2.Elaborarea modificărilor cadrului
Direcția Generală
normativ în vederea extinderii
Legislație
subiecților cu drept de reprezentare în
instanța de judecată
D. Asigurarea supremației legii
1.Analiza studiului „Consolidarea
Direcția Generală
rolului Curții Constituționale”
Legislație

2.Elaborarea proiectului de modificare a
Constituției
Elaborarea proiectului de modificare și
completare a Legii nr. 1260 din 19 iulie
2002 cu privire la avocatură

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație

30 noiembrie,
2016

Trimestrul II,
2016

30 august, 2016
30 august, 2016

2.Recomandări
formulate
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

1.Analiză efectuată
2. Recomandări
formulate
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare
Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Direcția Profesii și
Servicii Juridice
1.Dezvoltarea sistemului de răspundere
disciplinară a profesiilor conexe
sistemului de justiție
2.Revizuirea principiului de stabilire a
costurilor pentru serviciile prestate
1.Interconectarea sistemelor eProbațiune, e-Arest, Registrul electronic
al procurilor, e-Executare prin

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

30 august, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Direcția Profesii și
Servicii Juridice
Serviciul eTransformare

30 decembrie,
2016
Trimestrul IV,
2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare
Sisteme interconectate
prin intermediul
platformei de
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Integrat de Gestionare a Dosarelor și a
altor instrumente relevante din domeniul
justiției, e-Executare, e-Notariat, e-Arest,
e-Probațiune,
e-Licențe,
Registrul
electronic
al
procurilor,
Registrul
persoanelor autorizate, Registrul de stat al
actelor de stare civilă, e-Organizații, etc)
5

Modernizarea statisticii judiciare prin
dezvoltarea unui sistem informațional de
colectare, analiză și raportare a datelor,
precum și stabilirea unor indicatori de
calitate

intermediul platformei de
interoperabilitate la registrele necesare
existente în cadrul altor autorități publice
2.Elaborarea conceptului sistemului
informational Registrul persoanelor
autorizate, registru ce va cuprinde și
modulul e-Licențe
1.Analiza în dinamică a datelor statistice
privind judecarea cauzelor penale, civile,
economice, contravenționale
2.Elaborarea rapoartelor privind numărul
de condamnări pe actele de corupție

3.Dezvoltarea modulului de raportare
statistică în cadrul PIGD

4.Asigurarea întocmirii indicatorilor de
calitate de către Consiliul Superior al
Magistraturii
6

Implementarea
cadrului
legal
de
consolidare a sistemului de expertiză
judiciară prin concretizarea statutului
expertului
judiciar,
asigurarea
independentei profesionale a acestora,
dezvoltarea expertizelor judiciare de
alternativă, crearea infrastructurii și a
bazei metodologice moderne la efectuarea
expertizelor

1.Elaborarea Regulamentului Centrului
Naţional de Expertize Judiciare de pe
lîngă Ministerul Justiţiei

interoperabilitate la
registrele necesare
existente din cadrul
altor autorități publice
Concept elaborat

Serviciul eTransformare

Trimestrul IV,
2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Centrul Național de
Expertize Judiciare

Trimestrul III,
2016

Rapoarte elaborate și
publicate

Trimestrial

Rapoarte elaborate și
publicate

Trimestrul II,
2016

Trimestrul III,
2016

În termen de 6
luni după
adoptarea de
către Parlament
a proiectului
noii Legi cu
privire la
expertiza
judiciară
(actualmente
Proiectul se află
în Parlamentul
Republicii
Moldova şi
urmează a fi
adoptat în a II

Modul de raportare
statistică cu toate
rapoartele statistice
electronice introduce
Listă a indicatorilor de
calitate întocmită

Proiect de regulament
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului
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7

1

Perfecționarea mecanismului de publicare
a hotărîrilor judecătorești și extinderea
accesului public la dosare, cu respectarea
dreptului la protecția datelor cu caracter
personal

Eliminarea continuă a serviciilor publice
ineficiente și depășite de timp și prestarea
serviciilor publice online și în regim mobil
pentru toți cetățenii și pentru business

2.Efectuarea unui studiu de fezabilitate
în vederea construcţiei unui sediu nou
Centrului Naţional de Expertize
Judiciare conform cerinţelor europene cu
înaintarea recomandărilor şi întocmirii
Planului construcţiei

Centrul Național de
Expertize Judiciare

lectură)
Trimestrul III,
2016

3.Elaborarea metodologiilor de efectuare
a fiecărui tip de expertiză judiciar

Centrul Național de
Expertize Judiciare

Trimestrul IV,
2016

Metodologii elaborate
şi aprobate pentru 10
genuri de expertiză

4.Modificarea cadrului normativ privind
salarizarea personalului din domeniul
expertizei judiciare, constatărilor
tehnico-științifice și medico-legale, în
vederea sporirii substanțiale a
remunerării experților judiciari
1.Monitorizarea procesului de publicare
a hotărîrilor și elaborarea raportului
privind rezultatele înregistrate

Centrul Național de
Expertize Judiciare

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Trimestrul II,
2016

Raport elaborat și
publicat pe Portalul
instanțelor de judecată

Trimestrul II,
2016

Raport privind
îmbunătățirile necesare
publicat pe Portalul
instanțelor naționale de
judecată

Trimestrul II,
2016
Trimestrul II,
2016

PDS-ul Serviciului
Stare Civilă pentru anii
2016-2020 aprobat
1.Conceptul Registrului
elaborat și aprobat

Trimestrul IV,
2016

2.Dezvoltarea
Registrului inițiată
Toate serviciile publice
care utilizează arhiva

2.Dezvoltarea portalului instanțelor de
judecată

Direcția Generală
Legilație
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

VII. BUNA GUVERNARE
C. Reforma serviciilor publice
1.Elaborarea și promovarea Planului de
Serviciul Stare Civilă
dezvoltare strategică a Serviciului Stare
Civilă pentru perioada anilor 2016-2020
2.Elaborarea Conceptului Registrului de
Serviciul Stare Civilă
Stat al Actelor de Stare Civila si initierea
dezvoltarii Registrului

3.Optimizarea serviciilor publice
prestate de Serviciul Stare Civila, ca

Studiul de fezabilitate
efectuat

Serviciul Stare Civilă
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urmare a digitizării Arhivei Stării Civile

3

Conectarea
la
platforma
de
interoperabilitate (MConnect) în regim de
producție a surselor de date, deținute de
autoritățile administrației publice centrale

Digitizarea Arhivei Stării Civile Etapa II
(acte din perioada sovietică – per total 9
mil. acte)
Conectarea la platforma de
interoperabilitate (MConnect) în regim
de producție a sistemelor informaționale
ale Ministerului Justiției

1

Evaluarea
strategică
a
eficienței
cheltuielilor publice la nivel de sectoare și
instituții.

B. Finanțele publice
1.Elaborarea părții narative a Strategiei
sectoriale de cheltuieli în domeniul
justiției 2017-2019

2

Dezvoltarea platformei de e-Guvernare și
a sistemului electronic național

1

Reformarea mecanismului de înregistrare
și
reînregistrare
a
organizațiilor
necomerciale pentru asigurarea respectării
libertății de asociere

2

Reformarea cadrului legal cu privire la
filantropie și sponsorizare în vederea
asigurării durabilității și independenței
organizațiilor neguvernamentale
Asigurarea transparenței în activitatea
Comisiei de certificare prin publicarea
deținătorilor certificatului de utilitate
publică, a datelor privind activitatea și
deciziile Comisiei

3

Serviciul eTransformare
Serviciul Stare Civilă

Serviciul eTransformare

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a Politicilor

2.Elaborarea raportului privind
Direcția Economicoimplementarea Strategiei sectoriale de
Financiară și
cheltuieli pentru anul 2015
Administrativă
XVIII. SOCIETATEA CIVILĂ
Modificarea și completarea actelor
Direcția Organizații
legislative în parte ce ține de
Necomerciale
perfecționarea mecanismului de
înregistrare a organizațiilor necomerciale
Direcția Generală
Legislație
Elaborarea proiectului de modificare a
Direcția Generală
cadrului normativ în vederea asigurării
Legislație
durabilității și independenței
organizațiilor neguvernamentale
Publicarea informației privind lista
Direcția Organizații
organizațiilor necomerciale de utilitate
Necomerciale
publică, desfășurarea ședințelor
Comisiei de certificare, precum și a
raportului anual de activitate al Comisiei
de certificare

Trimestrul IV,
2016
Trimestrul IV,
2016

electronic
reinginerite/optimizate
9 milioane de acte de
stare civilă din perioada
sovietică digitizate
Sisteme informaționale
ale Ministerului
Justiției conectate la
MConnect în regim de
producție

Trimestrul I,
2016

Rapoarte de
implementare a
strategiilor sectoriale de
cheltuieli publicate pe
paginile web

30 mai, 2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

30 noiembrie,
2016

Proiect de lege elaborat
și remis spre aprobare

Permanent

1.Numărul
organizațiilor de
utilitate public nou
înregistrate
2.Numărul ședințelor
desfășurate
3.Raport elaborat și
publicat
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2. Implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2011-2016
Obiectiv specific: Consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc
Nr.

1

2

Acțiuni

Optimizarea
hărţii
instanţelor judecătoreşti

Subacțiune

dislocării Promovarea proiectului Legii cu privire la

Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi
optimizarea
numărului
de
judecători
(pct.1.1.1(3))

reorganizarea
sistemului
judecătorești (pct.1.1.1(2))

instanțelor

1.Elaborarea
planului
gradual
reamplasare a instanțelor judecătorești

de

2.Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului privind planul reamplasării
instanțelor judecătorești
3.Reamplasarea graduală a instanțelor de
judecată

Indicatori de
produs/rezultat

Termen de
realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Proiect de lege
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

Martie 2016

Direcția Generală
Legislație

1.Planul gradual
de reamplasare a
instanţelor
judecătoreşti
elaborat şi
implementat

După adoptarea
Legii privind
reorganizarea
sistemului
judecătoresc

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești
Direcția Generală
Legislație

2.Elaborarea și
promovarea
proiectului de
Hotărîre
3. Numărul de
instanţe
judecătoreşti
reorganizate

3

Desfăşurarea cursurilor de instruire a
personalului
instanţelor
judecătoreşti
responsabil
de
relaţia
cu
publicul

Coordonarea
instruire

organizării

grupelor

de

Numărul de
persoane
instruite

Semestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor

19
Judecătorești

(pct.1.1.3.(2))
4

Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi
continuă a administratorilor ai instanţelor
judecătoreşti (pct.1.1.5.(5))

Coordonarea grupelor de instruire

Numărul
de
administratori ai
instanţelor
judecătoreşti
instruiţi în raport
cu nr. total

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

5

Elaborarea proiectului de
modificare a
Constituţiei în partea ce ţine de termenul
iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie,
precum și în vederea concretizării rolului
Consiliului Superior al Magistraturii în
procesul de autoadministrare a sistemului
judecătoresc, componenţei şi competenţelor
acestuia (pct.1.1.9 (3))

Promovarea proiectului de modificare a
Constituției

Proiect de lege
elaborat şi remis
spre examinare

Acțiune restantă

Direcția Generală
Legislație

Optimizarea și consolidarea cadrului
legislativ privind sistemul judecătoresc
(pct.1.1.9 (4))

Elaborarea unei legi unice de reglementare
a sistemului judecătoresc examinare

Proiect elaborat
și remis spre
examinare

Acțiune restantă

7

Optimizarea și consolidarea cadrului
legislativ privind sistemul judecătoresc

Elaborarea proiectului de lege privind
sistemul judecătoresc (pct.1.1.10.(2))

Proiect de lege
remis spre
examinare
Guvernului

30 noiembrie,
2016

Direcția Generală
Legislație

8

Asigurarea transferului poliției judecătorești
transferului din subordinea MAI în

Elaborarea cadrului normativ în vederea
transferului poliţiei judecătoreşti în

Cadru normativ
elaborat

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație

6

Trimestrul II,
2016

După adoptarea
de către Parlament
a proiectului
prevăzut la pct.
1.1.9 (3) din PA
SRSJ

Direcția Generală
Legislație

20
subordinea Ministerului Justiţiei

subordinea MJ

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului
privind transferul poliţiei judecătoreşti în
subordinea Ministerului Justiţiei (pct.
1.1.11. (2))

Proiectul
hotărîrii
Guvernului
elaborat şi
aprobat

Elaborarea
proiectelor
de
construcţie/renovare a sediilor instanţelor
judecătoreşti (pct.1.1.12 (5))

Generalizarea
informației
privind
proiectele de construcție/renovare

Numărul
proiectelor
construcţie/
renovare
elaborate

10

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru
construcţia/renovarea sediilor instanţelor
judecătoreşti (pct.1.1.12. (6))

Generalizarea informației privind devizele
de cheltuieli pentru construcţia/renovarea
sediilor instanţelor judecătoreşti

11

Construcţia/renovarea sediilor
judecătoreşti (pct.1.1.12.(7))

Generalizarea
informației
privind
Construcţia/renovarea sediilor instanţelor
judecătoreşti

9

12

instanţelor

Monitorizarea dării în exploatare a sediilor
construite/renovate la etapa de finisare şi
recepţie finală a lucrărilor (pct.1.1.12.(11))

Generalizarea informației privind darea în
exploatare a sediilor construite/renovate la
etapa de finisare şi recepţie finală a
lucrărilor

Acțiune restantă
Trimestrul IV,
2016

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Nr. devizelor de
cheltuieli
elaborate
în
raport cu cele
planificate

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Numărul
instanţe
construite/
renovate
raport cu
planificate

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Trimestrul IV,
2016

Agenția de
Administrare a

Numărul
expertize
efectuate

de

de

în
cele

de

Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc
1

Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu
suportul tehnic necesar aplicării Programului

Asigurarea
mentenanței
Programului
Integrat de Gestionare a dosarelor

Numărul
instanţe

de

21
dosarelor

judecătoreşti care
beneficiază
de
suport
tehnic
pentru utilizarea
Programului
integrat
de
gestionare
a
dosarelor

2

Asigurarea instanţelor cu echipamentul
necesar înregistrării audio a şedinţelor de
judecată (pct.1.2.2. (6))

Numărul de
instanțe
judecătorești care
beneficiază de
suport tehnic
necesar
înregistrării
audio a
tendințelor de
judecată în raport
cu necesitățile
reale ale
instanțelor

3

Implementarea
recomandărilor
privind
optimizarea paginilor web ale instanţelor
judecătoreşti (pct.1.2.4. (4))

integrat
de
(pct.1.2.2.(5))

gestionare

a

Lansarea noului
judecătorești

portal

a

instanțelor

1.Paginile web
optimizate

Instanțelor
Judecătorești

Trimestrul III,
2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Trimestrul I,
2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Trimestrul IV,
2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a
Politicilor

2.Crearea
portalului unic,
după caz
4

Monitorizarea implementării modificărilor
legislative privind exercitarea căilor de atac
(pct.1.2.5. (2))

1.Asigurarea
monitorizării
identificarea experților

prin

2.Elaborarea raportului de monitorizare

1.Monitorizare
efectuată
2.Rapoarte de
monitorizare

22
întocmite

Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției
5

Monitorizarea implementării reformei Coordonarea elaborării raportului de către
Institutului Naţional al Justiţiei (pct. un expert independent
1.3.1. (6))

1.Monitorizare
efectuată

Trimestrul IV,
2016

2. Raport de
monitorizare
întocmit şi
difuzat

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a
Politicilor

PILONUL II. Justiţia penală
Obiectiv specific: Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei
persoane şi diminuării nivelului de criminalitate
Revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare
1

2

Elaborarea proiectului de
lege pentru
modificarea Constituţiei Republicii Moldova
în partea ce ţine de procedura de numire şi
demitere a Procurorului General şi durata
mandatului acestuia (pct.2.2.1 (2))

Elaborarea și promovarea proiectului de
modificare a Constituției Republicii
Moldova

Proiect de act
normativ
elaborat şi remis
spre examinare

Acțiune restantă

Elaborarea cadrului normativ necesar pentru
implementarea modificărilor operate în
Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură (pct.2.2.2 (3))

Elaborarea cadrului normativ

Proiect de act
normativ
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

Acțiune restantă

Direcția Generală
Legislație

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

30 septembrie,
2016

Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor
1

Construcția unui sediu nou al Centrului
Naţional de Expertiză Judiciară conform
cerinţelor, normelor şi standardelor europene,

1.Efectuarea unui studiu de fezabilitate în
vederea construcţiei unui sediu nou CNEJ
conform cerinţelor europene cu înaintarea

1. Studiu de
fezabilitate în
vederea

Trimestrul IV,
2016

Centrul Național de
Expertize Judiciare

23
avînd condiţii de mediu (energie electrică,
căldură, sistem de apă - canalizare, sistem e
de ventilare etc .) corespunzătoare sediilor
înzestrate cu laboratoare specializate (de
fizică, chimie, balistică) (pct.2.3.1.(4))

recomandărilor şi întocmirii Planului
construcţiei

necesităţii
construcţiei unui
sediu nou CNEJ
conform
cerinţelor
europene
efectuat
2.Sediu nou
CNEJ construit

2

Elaborarea metodologiilor de efectuare a
fiecărui tip de expertiză
judiciară
(pct.2.3.1(6))

1. Elaborarea metodologiilor pentru 10
genuri/subgenuri de expertize
2. Aprobarea metodologiilor elaborate

1. Metodologii
elaborate şi
aprobate pentru
genuri/subgenuri
de expertize
judiciare

Acțiune restantă

Centrul Național de
Expertize Judiciare

Trimestrul IV,
2016

2. Rapoarte de
expertize de
calitate,
executate
profesionist,
conform
practicilor
europene
3

Elaborarea
unui
nou
proiect
al
Regulamentului cu privire la Centrul
Naţional de Expertize Judiciare (pct. 2.3.3
(3))

1.Elaborarea propunerilor privind modul
de organizare și funcționare a Centrul
Naţional de Expertize Judiciare
2. Elaborarea Regulamentului cu privire la
Centrul Naţional de Expertize Judiciare

1.Analiză
efectuată,
propuneri
elaborate
2.Regulament
aprobat

Acțiune restantă
După adoptarea
de către Parlament
a proiectului noii
Legi cu privire la
expertiza judiciară

Centrul Național de
Expertize Judiciare
Direcția Generală
Legislație

24
5

Asigurarea înregistrării electronice şi
examinarea
oportunităţii
distribuirii
electronice a sesizărilor cu privire la
comiterea infracţiunilor

Analiza implementării noului sistem
informaţional e-Rețineri şi elaborarea
propunerilor de perfecţionare a acestuia.

Sistem pilotat și
integrat cu
MConnect

Trimestrul IV,
2016

Serviciul eTransformare

6

Monitorizarea implementării modificărilor ce
ţin de liberalizarea politicilor penale prin
utilizarea sancţiunilor şi măsurilor preventive
necustodiale pentru anumite categorii de
persoane şi anumite infracţiuni (pct.2.5.1.(4))

1.Contractarea unui expert în vederea
monitorizării

1.Monitorizare
desfăşurată

Trimestrial, 2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

2.Elaborarea raportului de monitorizare

2.Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

3.Formularea recomandărilor

Inspectoratul
Național de
Probațiune

PILONUL III. Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti
Obiectiv specific: Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor
şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei
1

Instituţionalizarea sistemului de asistenţă
juridică primară pentru localităţile rurale şi
urbane (pct.3.1.3.(5))

Asigurarea Evidenței privind numărul de
beneficiari de asistenţă juridică primară și
numărul prestatorilor de servicii de
asistenţă juridică primară

1.Numărul
solicitărilor
privind
prezentarea
informației
întocmite
2. Numărul de
beneficiari de
asistenţă juridică
primară
3. Numărul
prestatorilor de
servicii de
asistenţă juridică
primară

Trimestrial, 2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

25
2

Desfăşurarea campaniilor de informare a
publicului cu privire la asistenţa juridică
garantată de stat (pct.3.1.3.(8))

Monitorizarea gradului de informare a
publicului cu privire la asistența juridică
garantată de stat

1. Numărul de
emisiuni radio şi
TV difuzate

Trimestrial, 2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

2. Numărul de
materiale
publicate în
presa scrisă
3. Numărul de
ghiduri
distribuite
beneficiarilor
3

Elaborarea unei noi legi cu privire la
procedura notarială (pct. 3.2.1(4))

1.Elaborarea proiectului de lege de către
grupul de lucru

1. Proiect de lege
elaborat

2. Avizarea și expertizarea proiectului

2. Proiect de lege
avizat și
expertizat

30 aprilie

Direcția Generală
Legislație

31 august

3.Definitivarea proiectului în baza
expertizei realizate cu suportul IRZ și
remiterea Guvernului

4

Elaborarea standardelor de calitate pentru
actele/acțiunile
reprezentanților fiecărei
profesii conexe sistemului justiției (pct.3.2.2
(1))

3. Proiect de lege
remis spre
examinare
Guvernului

1.Acordarea asistenței metodologice la
elaborarea, coordonarea standardelor
profesionale

1.Numărul
ședințelor

2.Coordonarea procesului de definitivare și
aprobare a standardelor.

Standarde de
calitate elaborate
și adoptate

Direcția Profesii și
Servicii Juridice
1 decembrie

Acțiune restantă
Acțiune restantă

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

Semestrul I, 2016
2.Procese –
verbale întocmite
Semestrul II, 2016
( Acțiune restantă)

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

26
5

Elaborarea culegerii de modele de acte
întocmite de executorul judecătoresc
(pct.3.2.2 (2))

Sistematizarea modelelor de acte întocmite
de către executorul judecătoresc în cadrul
procedurilor potrivit categoriilor de
documente executorii

Modele de acte
întocmite potrivit
categoriilor de
documente

Coordonarea procesului în vederea
acordării asistenței metodologice la
elaborarea culegerii de modele de acte de
către expertul contractat

1.Numărul
ședințelor
organizate

Trimestrul III,
2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

(Acțiune restantă)
Trimestrul IV,
2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

( Acțiune restantă)

2. Proceseverbale întocmite
6

Elaborarea proiectelor de acte normative
privind mecanismele de stabilire a tarifelor
pentru serviciile prestate de către notari (pct.
3.2.3(2))

Proiect de act normativ definitivat și
remis spre examinare Guvernului sau,
după caz, aprobarea acestora de către
Camera Notarială

1.Definitivarea
proiectului
de
lege
prezentat
DGL

După aprobarea
proiectului de lege

Direcția Generală
Legislație

2.Promovarea
proiectului
de
lege
7

Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi
continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe
sistemului justiţiei (pct. 3.2.5.(2))

Monitorizarea procesului de instruire a
reprezentanţilor profesiilor conexe

1. Numărul de
cursuri
organizate

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

Trimestrial, 2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

Trimestrul IV,
2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

2. Numărul de
persoane
instruite
8

Instituirea unui mecanism de monitorizare a
sistemului de asigurare de răspundere civilă
profesională (pct.3.2.7.(3))

Elaborarea rapoartelor de monitorizare

1. Monitorizare
desfăşurată
2. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

27
9

Efectuarea
unor
studii
referitor
la
mecanismele de răspundere disciplinară
pentru fiecare profesie conexă sistemului
justiției
(pct. 3.2.8 (1))

10

11

12

1.Coordonarea procesului de elaborare a
studiilor.
2.Efectuarea studiilor și formularea
recomandărilor
de
către
experții
contractați.

Elaborarea proiectului de modificare a
cadrului legislativ în vederea uniformizării
regimului fiscal, de asigurări sociale şi
medicale a reprezentanților profesiilor libere
conexe sistemului justiției (pct. 3.2.9 (2))

1.Definitivarea
prezentat DGL

proiectului

de

lege

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de
instruire a judecătorilor şi executorilor
judecătoreşti privind noul mecanism de
reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil a
cauzei sau a dreptului la executarea în termen
rezonabil a hotărîrii judecătoreşti
(pct.3.3.4.(1))

Monitorizarea procesului de instruire a
executorilor judecătoreşti

Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din
21 aprilie 2011 privind repararea de către stat
a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil a
cauzei sau a dreptului la executarea în termen
rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (pct.
3.3.4.(2))

Analiză și sistematizarea cauzelor privind
monitorizarea implementării Legii 87 din
21 aprilie 2011 în baza mecanismului
instituit în baza Hotărîrii Guvernului nr.
1181 din data de 22 decembrie 2010

2.Promovarea proiectului de lege

1.Proces de
elaborare a
studiilor
coordonat.

30decembrie,
2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

(Acțiune restantă)

2.Studii efectuate
și recomandări
formulate de
către experții
contractați.
Proiect de lege
definitivat
și
remis
spre
examinare
Guvernului
1. Numărul de
cursuri
desfăşurate

Trimestrul IV,
2016
(Acțiune restantă)

Direcția Profesii și
Servicii Juridice
Direcția Generală
Legislație

Trimestrial, 2016

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

1 octombrie,
2016

Direcția Generală
Agent
Guvernamental

2. Numărul de
persoane
instruite

1.Monitorizare
desfăşurată
2.Raport de
monitorizare
întocmit şi
diseminat

PILONUL IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei

28
Obiectiv specific: Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei
Perfecţionarea cadrului legislativ, în sensul
precizării marjei de discreţie a actorilor din
domeniul justiţiei şi elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normativ (pct.4.1.4 (4))

Elaborarea proiectului de normativ

2

Creşterea graduală a salariilor actorilor din
sectorul justiţiei (pct.4.4.1.(2))

Promovarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea unor acte
legislative privind sporirea salariilor
procurorilor

Proiect elaborate
și remis
guvernului

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație

3

Monitorizarea implementării prevederilor
privind testul de integritate (pct.4.1.4 (6))

1.Identificarea expertului cu privire la
monitorizarea implementării prevederilor
privind testul de integritate

1.Monitorizare
desfăşurată

Trimestrul IV,
2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a
Politicilor

1

2.Raport elaborat și difuzat

Proiecte de acte
normative
elaborate şi
remise
Guvernului spre
examinare

30 iunie, 2016
(Acțiune restantă)

2.Raport de
monitorizare
întocmit şi
difuzat

4

Modificarea cadrului normativ în vederea
instituţionalizării şi organizării activităţii
unităţilor
responsabile
de
asigurarea
securităţii interne (pct.4.1.6.(1))

1.Definitivarea și promovarea proiectului
Regulamentului cu privire la organizarea și
funcționarea unității responsabile de
asigurarea securității interne

Proiecte de acte
normative
elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

5

Instruirea membrilor unităţilor responsabile
de asigurarea securităţii interne (pct.
4.1.6.(2))

Solicitarea instruirii in domeniul securității
interne

1.Numărul de
cursuri
organizate

Participarea la cursurile de instruire
2.Numărul de
persoane
instruite

Direcția Generală
Legislație

Cabinetul
Ministrului
Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație

Trimestrul II, IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

29
6

Promovarea proiectelor privind reforma CNI
(Proiectul Legii cu privire la Centrul
Național de Integritate, Proiectul Legii
pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, Proiectul Legii cu privire la
declararea averii).

1.Elaborarea și definitivarea proiectelor
2.Expedierea
proiectelor
pentru examinare

Guvernului

Proiecte de acte
normative
elaborate
şi
remise
spre
examinare
Guvernului

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

(Acțiune restantă)

(pct.4.1.2(1))
7

Monitorizarea
noilor
mecanisme
de
investigare a abaterilor de la etica
profesională (pct. 4.2.3.(3))

Identificarea expertului cu privire la noilor
mecanisme de investigare a abaterilor de la
etica profesională

1. Monitorizare
desfăşurată

Trimestrial, 2016

Cabinetul
Ministrului

Trimestrial, 2016

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media

2. Raport de
monitorizare
întocmit
şi
difuzat
3. Numărul de
proceduri
disciplinare
iniţiate
şi
rezultatele
acestora
8

Încurajarea societăţii civile de a monitoriza
activitatea
reprezentanților
sectorului
justiţiei; participarea societăţii civile la
procesul de monitorizare (pct.4.2.5. (2))

1. Mediatizarea informațiilor
acordurile de colaborare semnate.

privind

2. Diseminarea/mediatizarea, realizarea și
plasarea materialelor și informațiilor
privind
activitatea
reprezentanților
sectorului justiției
3. Realizarea și difuzarea rapoartelor de
monitorizare

1. Numărul
acordurilor de
colaborare
semnate
2.Monitorizare
desfăşurată
3. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
difuzate

30
9

Mediatizarea
hotărîrilor
judecătoreşti
definitive
privind
condamnarea
reprezentanților sectorului justiţiei pentru
acte de corupţie (pct.4.3.4. (3))

Mediatizarea
prin
intermediul
comunicatelor de presă și a publicațiilor a
hotărîrilor
judecătorești
privind
condamnarea reprezentanților sectorului
justiției pentru acte de corupție

Numărul de
comunicate de
presă difuzate şi
publicate pe
Internet

Trimestrial, 2016

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media

Trimestrial, 2016

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media

PILONUL V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică
1

Campanii de informare a publicului şi a
actorilor din sectorul justiţiei privind
beneficiile utilizării mecanismelor alternative
de soluţionare a disputelor desfășurate prin
intermediul mass-mediei şi pe Internet
(pct.5.1.3.(1))

1.Participarea și asistență metodologică
oferită la organizarea evenimentelor în
colaborare cu MJ

1.Pagină
web
specializată,
creată

2.Oferirea suportului informațional
solicitarea instituțiilor de resort

2.Numărul
de
emisiuni TV și
radio, realizate

la

3.Monitorizarea evenimentelor în
colaborare cu MJ

3.Numărul
conferinţe
seminare
deschise,
desfăşurate

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

de
și

4.Numărul
articolelor
de
presă publicate
5.Spoturi video
şi
reclame
sociale plasate
2

Realizarea
şi
difuzarea
materialelor
promoţionale referitoare la mecanismele
alternative de soluţionare a disputelor
(spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri
informative, ghiduri, manuale, pliante etc.)
(pct.5.1.3. (2)

1.Desfășurarea campaniilor de informare
pentru diferite categorii de beneficiari în
colaborare cu instituțiile de resort

Număr
campanii
informare
desfășurate;
categoriile
beneficiari

de
de

de

Trimestrial, 2016

Ianuarie decembrie

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media
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2.Elaborarea și
promoționale.

3

Crearea registrului electronic unic al
agenţilor
economici
şi
organizaţiilor
necomerciale (pct.5.3.2.(2))

difuzarea

1.Elaborarea proiectului
acestuia spre examinare

materialelor

și

remiterea

2.Acordarea
asigurării
suportului
informațional în scopul creării Registrului

Materiale
promoţionale
elaborate
difuzate

şi

1. Proiect de act
normativ
elaborat și remis
Guvernului spre
aprobare

30 iunie, 2016

Trimestrul IV,
2016

2.Registrul unic
creat
3.Oferirea
suportului
informaţional
privind crearea
Registrului

Serviciul eTransformare

Direcția Organizații
Necomerciale
La solicitare

4.Participarea la
proces
PILONUL VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei
Obiectiv specific: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice

32
1

Elaborarea proiectului de lege cu privire la
Curtea Constituţională şi a Codului
jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)
(pct.6.1.2.(2))

1.Crearea grupului de lucru
2.Analiza studiului „Consolidarea rolului
Curții Constituționale”
3.Elaborarea proiectului de modificare a
Constituției
3.Elaborarea proiectului de modificare a
Legii cu privire la Curtea Constituțională
4.Abrogarea Codului Jurisdicției
Constituționale.

2

Organizarea cursurilor de instruire iniţială
sau/şi continuă a persoanelor care lucrează cu
copiii aflați în contact cu sistemul justiţie I
(pct.6.3.1. (2)

1.Selectarea angajaților pentru participare
în cadrul cursurilor de instruire și
elaborarea proiectelor ordinelor de
delegare.
2.Desfășurarea cursurilor de instruire
3.Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare.

1.Grup de lucru
funcțional

Trimestrul I,
2016

2.Analiză
efectuată,
recomandări
formulate

Trimestrul II,
2016

3.Proiect
elaborat și remis
spre aprobare
4.Cod revizuit și
abrogat
1.Numărul
cursuri
desfăşurate

de

2.Numărul
persoane
instruite

de

Direcția Generală
Legislație

Trimestrul IV,
2016

Trimestrial, 2016
Trimestrul I – IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

(Acțiune restantă)

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrial, 2016

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

4.Informarea participanţilor despre locul şi
data desfăşurării cursului de instruire
3

Amenajarea în incinta instanţelor de judecată,
a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie
a spațiilor destinate asistenţei şi audierii
copiilor (pct. 6.3.2.(2))

Monitorizarea procesului de amenajare a
spațiilor destinate asistenței și audierii
copiilor

Numărul
de
spaţii amenajate
în
cadrul
instanţelor
de
judecată,
procuraturilor,
comisariatelor de
poliţie

33
4

5

6

7

8

Asigurarea
recrutării
consilierilor
de
probaţiune juvenilă cu studii în domeniul
psihologiei şi asistenţei sociale (pct.6.3.3.(3))

Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă
(pct.6.3.3.(4)

1.Desfășurarea concursului cu privire la
ocuparea funcţiilor publice vacante şi
asigurarea transparenței procesului prin
anunţarea concursului cu privire la
ocuparea funcţiilor publice vacante şi
publicarea funcţiilor publice vacante pe
portalul
cariere.gov.md
și
probatiune.gov.md
2. Instruirea consilierilor de probațiune
recrutați
1.Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare

1.Numărul
consilierilor
probaţiune
studii
domeniu
recrutaţi

Trimestrial, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrial, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

de
cu
în

2.Numărul de
personal instruit

1.Numărul
cursuri
desfăşurate

de

2.Informarea participanţilor despre locul şi
data desfăşurării cursului de instruire

2.Numărul
consilierilor de
probaţiune
instruiţi

Elaborarea şi implementarea unor programe
de învățămînt general şi vocaţional pentru
copiii aflați în detenţie (pct.6.3.4.(6)

1.Idenitificarea domeniilor ce necesită
atenție sporită

Programe
elaborate
şi
implementate

Trimestrul II, IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Colectarea şi prelucrarea datelor privind cop
iii care intră în contact cu sistemul justiţiei,
publicarea anuală a acestora pe paginile web
ale
autorităţilor
publice
responsabile
(pct.6.3.5.(2))

1.Colectarea și publicarea pe pagina web a
DIP a datelor privind copiii deținuți

Date colectate,
prelucrate,
publicate anual
şi
accesibile
publicului

Trimestrial, 2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Elaborarea şi implementarea planurilor de
construcţie sau reconstrucție a sediilor

1.Reconstrucţia
Goian.

2.Elaborarea programelor de învățămînt

2. Sistematizarea, analiza și publicarea
datelor
privind
numărul
copiilor
aflați/luați/excluși din evidența Birourilor
de probațiune, pe pagina web a
Inspectoratului Național de Probațiune
Penitenciarului

nr.10-

1.Planuri de
construcţie

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrul II,
2016

Departamentul
Instituțiilor

34
instituțiilor de detenţie (pct.6.4.2.(3))

2.Reconstrucţia Penitenciarului nr.3-Leova
3.Reconstrucţia clădirilor Penitenciarului
nr.17-Rezina
4.Reconstrucţia Penitenciarului nr.5-Cahul

9

Implementarea
la
nivel
naţional
a
programului de asistenţă psihosocială la etapa
presentenţială (pct.6.5.3.(4))

/reconstrucţie
elaborate

Trimestrul IV,
2016

Penitenciare

2.Numărul de
sedii construite/
reconstruite

5. Continuarea construcției casei de arest
din mun. Bălți

Structuri de
rezistență ale
edificiilor
definitivate

Trimestrul IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

1.Elaborarea programelor de asistență
psihosocială a persoanelor aflate în arest
preventiv în vederea dezvoltării metodelor
de asistență psihosocială a persoanelor
deținute

1.Asistenţa la
etapa
presentenţială,
implementată pe
întreg teritoriul
țării

Trimestrul IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

2.Raportul
întocmit şi
recomandările
formulate
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2.Asigurarea de către Birourile de
probațiune a asistenței psihosociale la
etapa presentenţială

1.Program
implementat

Trimestrul I-IV,
2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrial, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrul I – IV,
2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

2.Numărul
Birourilor de
probațiune
implicate
3.Numărul
instituțiilor
implicate
4.Numărul
minorilor/adulți
asistați
5.Numărul
referatelor
întocmite
6.Raport
semestrial
privind analiza
cantitativă/calitat
ivă a referatelor
10

Elaborarea programelor individualizate de
lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai
serviciului de probaţiune (pct.6.5.3.(5))

Analiza
necesităților
de
programe
probaționale pentru beneficiarii probațiunii
aflați în evidență și elaborarea programelor

1.Necesități
programe
identificate

de

2.Programe
elaborate
11

Instruirea consilierilor de probațiune, a
procurorilor şi a judecătorilor cu privire la
aplicarea legislației ce reglementează
activitatea de probațiune (pct.6.5.3.(6))

1.Selectarea consilierilor de probațiune la
cursul de instruire și elaborarea proiectelor
ordinelor de delegare

1.Numărul
cursurilor
desfășurate

2.Informarea participanţilor despre locul şi

2.Numărul

36

12

13

14

data desfăşurării cursului de instruire

persoanelor
instruite

Crearea şi implementarea sistemului de
evidenţă
electronică
a
beneficiarilor
serviciului de probațiune (dosar electronic
personal) (pct.6.5.3.(7))

Asigurarea instruirii consilierilor de
probațiune în utilizarea sistemului de
evidenţă electronică

1.Sistem elaborat
şi implementat

Instruirea
personalului
organelor
de
probațiune privind utilizarea programelor de
corecţie a comportamentului (pct.6.5.3.(8))

Selectarea participanţilor la cursul de
instruire și elaborarea proiectelor ordinelor
de delegare şi informarea participanţilor
despre locul şi data desfăşurării cursului de
instruire

1.Numărul de
cursuri
desfăşurate

Identificarea subiecților probațiunii cu
obligații stabilite de instanța de judecată,
ce urmează a fi supuși monitorizării
electronice

1.Zona de
implementare a
proiectului-pilot
identificată

Implementarea unui proiect-pilot privind
monitorizarea electronică a subiecților
probațiunii (pct. 6.5.3.(10))

Trimestrial, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrul I – IV,
2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrial, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrul I – IV,
2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

2.Echipamentul
necesar procurat

2.Numărul de
persoane
instruite

2. Proiectul pilot
elaborat şi
implementat
15

Elaborarea şi distribuirea materialelor
informative destinate publicului larg (broşuri,
postere) referitoare la rolul probaţiunii în
asigurarea
securităţii
comunitare
(pct.6.5.4.(2))

Organizarea și desfășurarea unor campanii
de informare în comun cu consilierii de
probațiune prin diseminarea materialelor
informative cu privire la activitatea de
probațiune

1.Numărul
materialelor
informaționale
elaborate și
diseminate
2.Activități de
distribuire a
materialelor
informative

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media

37
organizate
16

Implicarea mass-mediei în promovarea
bunelor practici în activitatea de probaţiune şi
a rolului comunităţii şi al serviciilor
comunitare în realizarea acestor practici
(istorii de succes) (pct.6.5.4.(3))

Coordonarea implicării instituțiilor massmedia
în
realizarea
reportajelor,
subiectelor de știri, radio și emisiunilor
specializate pentru promovarea activității
de probațiune

1.Numărul
articolelor
publicate pe
pagina web a
OCP

Trimestrial, 2016
Permanent

Serviciul Protocol,
Informare și
Comunicare cu
mass-media

2.Numărul
articolelor
publicate/difuzat
e în mass-media
17

Crearea mecanismului de planificare
individuală a executării pedepsei (pct.6.5.8
(2)

1.Elaborarea mecanismului de planificare
individuală a executării pedepsei
2.Perfectarea propunerilor de modificare a
cadrului normativ pentru eficientizarea
individualizării executării pedepsei

18

Elaborarea şi implementarea de noi programe
cognitiv comportamentale pentru deţinuţi
(pct. 6.5.8.(3))

1.Ateliere de lucru privind elaborarea
programelor: de adaptare la mediul
penitenciar, dezvoltarea abilităților sociale
a deținuților și reducerea riscului de
recidivă
2.Pilotarea noilor programe
comportamentale pentru deţinuţi

19

Crearea şi aplicarea mecanismului de
monitorizare a activităţilor educative,
ocupaţionale şi a altor activităţi sociale
oferite deținuților (pct.6.5.9. (2)

Proiecte de acte
normative
elaborate și
remise spre
examinare
Guvernului

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestrul IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Programe noi
elaborate şi
aplicate

Trimestrial, 2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

1.Mecanism de
monitorizare
creat şi aplicat

Trimestrial, 2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

cognitiv

1.Instituirea grupului de lucru
2.Crearea şi aplicarea mecanismului de
monitorizare a activităţilor educative,
ocupaţionale şi a altor activităţi sociale
oferite deținuților

2.Monitorizare
desfăşurată
3. Rapoarte de

38
monitorizare
întocmite
diseminate

şi

PILONUL VII. Sector al justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil
Obiectiv specific: Coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea dialogului
intersectorial
1

2

3

Organizarea
şedinţelor
periodice
ale
Consiliului naţional pentru reforma organelor
de ocrotire a normelor de drept (pct.7.1.1.(3))

1.Organizarea evenimentului
2.Elaborarea raportului cu privire la
progresul implementării SRSJ pentru anul
2015

Organizarea reuniunilor periodice comune
ale reprezentanților instituțiilor din sectorul
justiției privind planificarea strategică şi
monitorizarea reformei (pct.7.1.5.(2))

1.Organizarea evenimentelor

Instruirea personalului responsabil de
planificarea strategică şi monitorizarea
reformei din cadrul instituţiilor din sectorul
justiţiei (pct.7.1.5.(3))

1.Organizarea instruirilor în domeniile ce
necesită îmbunătățire

2.Elaborarea rapoartelor intermediare în
vederea identificării

2.Identificarea personalului ce necesită a fi
instruit

1.Numărul
şedinţe
organizate

de

Trimestrul II,
2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a Politicilor

Trimestrul II,
IV, 2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a Politicilor

2.Numărul
de
rapoarte
ale
grupurilor
de
lucru
pentru
monitorizarea
implementării
pilonilor
Strategiei,
examinate
Numărul
de
reuniuni comune
organizate

1.Numărul de
cursuri
organizate
2.Numărul de
persoane
instruite

Trimestrial
2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a Politicilor

39
4

Elaborarea periodică a listelor de priorităţi
care necesită asistenţă externă (pct. 7.3.1.(2)

1.Identificarea acțiunilor ce necesită
asistență externă în vederea realizării lor

Liste de priorităţi
elaborate

2.Elaborarea listei de priorități
5

Organizarea reuniunilor periodice dintre
reprezentanţi i sectorului neguvernamental şi
reprezentanții sectorului justiţie (pct.
7.3.2.(2))

1.Pregătirea
materialelor
relevante
domeniului dat în vederea schimbului de
informație

1.Reuniuni
desfăşurate

Trimestrul I,
IV,
2016

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a Politicilor

Trimestrul IV,
2016

Cabinetul Ministrului

2.Informație
prezentată

2. Organizarea reuniunilor

3.Implementarea Planului naţional de acţiuni pentru realizarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicato
ri

Termen de
realizare

Responsabili

TITLUL II. DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
Aprofundarea asocierii politice și sporirea convergenței și a eficacității politice și a politicii de securitate
1
Realizarea eficientă a prevederilor Acordului de Asociere Elaborarea raportului instituțional
Trimestrial,
Direcția Relații
Republica Moldova – UE avînd drept obiectiv asocierea privind
implementarea
Hotărîrii
2016
Internaționale și
politică a ţării noastre cu UE
Guvernului 808 din data de 07
integrare europeană
octombrie 2014
Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparțin minorităților, precum și contribuirea la consolidarea reformelor politice naționale
2
Recunoașterea capacității juridice pentru persoanele cu
1.Definitivarea proiectului în baza
Proiect de Trimestrul II,
Direcția Generală
dezabilități și înlocuirea tutelei pentru adulți prin modele
expertizei oficiului ONU pentru
lege
2016
Legislație
alternative de suport în luarea deciziilor (racordarea
Drepturile Omului
elaborat şi
cadrului legislativ național la prevederile articolului 12
remis spre
din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu
2. Promovarea proiectului Legii
examinare Trimestrul III,
dizabilități)
privind modificarea și completarea
Guvernulu
2016
unor acte legislative(Codul civil,
i
Codul de procedură civilă, Legea nr.
1402 din 16 decembrie 1997 cu privire
la sănătatea mintală, Legea nr. 60 din
30 martie 2012 cu privire la

40

3

Modificarea legislaţiei pentru a elimina barierele
identificate de Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii

incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități
1.Analiza propunerilor parvenite de la
de Consiliul pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii

Proiect
elaborat
după caz

Trimestru IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

2. Elaborarea după caz a proiectului
de act normativ
Reforma internă
Dezvoltarea, consolidarea și creșterea stabilității și a eficacității instituțiilor democratice și a statului de drept. Asigurarea respectării drepturilor omului
și a libertăților fundamentale
1
Dialogul politic şi reforma
Elaborarea proiectului de modificare a Proiect de Trimestrul IV,
Direcția Generală
Clarificarea competențelor Curții Constituționale și Constituţiei Republicii Moldova în
lege
de
2016
Legislație
procedurilor de desemnare a membrilor acesteia, în partea ce ţine de componenţa şi
modificar
cooperare strînsă cu Comisia de la Veneția
criteriile de selectare a judecătorilor
e elaborat
Curţii Constituţionale
şi remis
Implementarea reformei institutului de Avocat al
spre
Poporului/Ombudsman în conformitate cu Legea nr. 52
examinare
din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul)
Guvernulu
i
Realizarea schimbului de informație privind organizațiile
și grupurile teroriste, activitățile și rețele de sprijinire a
acestora, în conformitate cu dreptul internațional și
legislația părților

2

Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale
Revizuirea legislației în vigoare care consideră numirea
Elaborarea proiectului de modificare
Proiect de Trimestrul IV,
judecătorilor cu titlu permanent drept extindere a primei
a Constituţiei Republicii Moldova în
lege
2016
numiri, pentru care judecătorii trebuie să întrunească
partea ce ţine de termenul iniţial de
elaborat şi
cerinţele prestabilite
numire a judecătorilor şi selectarea
remis spre
judecătorilor Curţii Supreme de
examinare
Justiţie, precum şi în vederea
Guvernulu
concretizării rolului Consiliului
i
Superior al Magistraturii în procesul
de autoadministrare a sistemului
judecătoresc, componenţei şi

Direcția Generală
Legislație

41
competenţelor acestuia
Elaborarea proiectului de modificare a
actelor legislative necesare
implementării modificărilor operate în
Constituţia Republicii Moldova
(prevăzute la punctul de mai sus)

3

Revizuirea legislației în vigoare pentru a acorda un rol
preeminent Consiliului Superior al Magistraturii în luarea
deciziilor cu privire la alocarea resurselor pentru
instanțele de judecată

Proiect de
lege
elaborat şi
remis spre
examinare
Guvernulu
i
Proiect de
lege
elaborat şi
remis spre
examinare
Guvernulu
i

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

4

Întreprinderea acțiunilor pentru promovarea independenței
instituțiilor din sectorul justiției, astfel încît acestea să nu
fie supuse presiunii politice sau oricăror altor forme de
presiune din partea administrației, Guvernului sau
Parlamentului; implementarea noului sistem de
răspundere disciplinară pentru judecători, asigurîndu-se
onorarea responsabilităţii acestora în fața societății

Revizuirea cadrului constituţional
privind procedura de numire şi
demitere a procurorului general şi
stabilirea unor criterii clare,
transparente şi obiective de selectare a
candidaţilor pentru această funcţie

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

5

Realizarea reformei instituţionale

Promovarea cadrului normativ conex
Legii cu privire la Procuratură

Proiect
remis spre
aprobare

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație

6

Avansarea procedurilor de transferare a competențelor
asupra centrelor de detenție preventivă de la Ministerul
Afacerilor Interne către Ministerul Justiției

Elaborarea proiectului de lege pentru
transferul poliţiei judecătoreşti în
subordinea Ministerului Justiţiei

Proiect de
lege remis
spre
examinare
Guvernulu
i
Proiectul
hotărîrii
Guvernulu
i elaborat
şi aprobat

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație

Trimestrul IV,
2016

Direcția Generală
Legislație

Elaborarea
proiectului
hotărîrii
Guvernului privind transferul poliţiei
judecătoreşti
în
subordinea
Ministerului Justiţiei (pct. 1.1.11. (2))

1

Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Implementarea prevederilor Convenţiei ONU împotriva Delegarea
angajaților
sistemului
corupţiei din 2003, inclusiv prin organizarea la nivel penitenciar pentru participare la nivel
naţional a şedinţelor şi întrunirilor cu reprezentanţii naţional a şedinţele cu reprezentanţii
structurilor de forţă
structurilor de forţă, în contextul
implementării prevederilor Convenţiei
ONU împotriva corupţiei din 2003

1.Numărul
evenimentel
or
organizate
2.Numărul
angajaților

(Acțiune
restantă)

Trimestrul II,
IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
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2

Investigarea eficientă şi promptă a cazurilor de tortură şi
rele tratamente

1.Desfășurarea cercetărilor de serviciu
în toate cazurile de pretinse acte de
tortură sau rele tratamente

delegați
1.Numărul
plîngerilor
înregistrate

Trimestrul II,
IV,
2016

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

2.Numărul
cercetărilor
de serviciu
desfășurate

3

Implementarea continuă a principiului „toleranţă zero”
faţă de corupţie, acte de tortură, încălcarea drepturilor şi
libertăţilor legitime, atitudini şi tratamente discriminatorii
din partea angajaţilor sistemului afacerilor interne

2.Verificarea periodică subdiviziunilor
subordonate, cu privire la nivelul de
respectare a obligațiunilor ce le revin
în domeniul examinării cererilor /
informațiilor cu privire la pretinse acte
de tortură
Informarea angajaților cu referire la
neadmiterea în cadrul executării
atribuțiilor de serviciu a acte de
tortură, încălcarea drepturilor şi
libertăţilor legitime, atitudini şi
tratamente discriminatorii
Asigurarea funcționării liniei fierbinți
(tel.
nr.63-69-68)
pentru
înregistrarea sesizărilor cu referire la
admiterea de către angajații sistemului
penitenciar a abaterilor în exercitarea
executării atribuțiilor de serviciu cu
referire la acte de tortură, încălcarea
drepturilor şi libertăţilor legitime,
atitudini şi tratamente discriminatorii
Cercetarea tuturor sesizărilor cu
referire la admiterea de către angajații
sistemului penitenciar a abaterilor în
exercitarea atribuțiilor de serviciu cu
referire la acte de tortură, încălcarea
drepturilor şi libertăţilor legitime,

Numărul
controalelor
efectuate

Trimestrul II,
IV,
2016

1.Numărul
activităților
de
informare
desfășurate

permanent

2.Numărul
de angajați
informați
3.Linie
fierbinte
funcțională
4.Numărul
sesizărilor
înregistrate

5.Numărul
cercetărilor

Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
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atitudini şi tratamente discriminatorii
4

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ
în vederea asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală
Internaţională

Proiect de
lege
elaborat şi
remis spre
examinare
Guvernului

5

Acordarea asistenţei juridice corespunzătoare în cazurile
de solicitare din partea Curţii Penale Internaţionale

Organizarea,
coordonarea
executarea solicitărilor parvenite

6

Aderarea la Acordul privind privilegiile şi imunităţile
Curţii Penale Internaţionale (New York, 9 septembrie
2002)

1.Elaborarea setului de acte

1

1

desfășurate

2.Avizarea setului de acte

şi

Numărul
solicitărilor
executate
Set de acte
elaborat și
remis spre
aprobare

3.Remiterea
setului
de
acte
Guvernamentale spre aprobare
Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului
Politica externă şi de securitate
1.Participarea la elaborarea Convenţiei Expertiza
Cooperarea pentru aprofundarea consensului internațional privind fenomenul terorismului
juridică a
cu privire la drepturile omului, bazat pe lupta împotriva
internaţional, cu ulterioara aderare la
proiectului
terorismului, inclusiv privind definiția juridică a actelor de actul vizat
de
act
terorism, prin promovarea acordului privind Convenția
normativ
cuprinzătoare cu privire la terorismul internațional,
2. Cooperarea în vederea realizării
privind
precum și îmbunătățirea în continuare a cadrului legislativ prevederilor convenţiilor încheiate la
aderarea la
și de reglementare național în domeniul luptei împotriva nivel internaţional şi regional privind
Convenţie
terorismului
prevenirea, suprimarea şi reprimarea
efectuată la
terorismului internaţional
solicitare
Anexa I , Titlul III, 1 şi 2
Angajamente şi principii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
Completarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind Efectuarea expertizei juridice a
Proiect
protecţia datelor cu caracter personal cu prevederi care ar proiectului de act normativ
elaborat și
urmări crearea cadrului juridic necesar aplicării Decizieiremis spre
cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind protecţia datelor
examinare
cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării
Guvernului
poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi cu prevederi

30
septembrie,
2016

Direcția Generală
Legislație
Direcția Cooperare
Juridică
Internațională

La solicitare

Semestrul I,
2016

Direcția Relații
Internaționale și
integrare europeană
Direcția Cooperare
Juridică
Internațională
Direcția Relații
Internaționale și
integrare europeană

Acțiune
restantă
Conform
termenului
stabilit
de
lege sau în
termenul
solicitat

Direcția Generală
Legislație

Martie, 2016

Direcția Generală
Legislație

Acțiune
restantă
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1

1

de armonizare la Recomandarea nr. R (87) 15 din 17
septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei care reglementează utilizarea datelor cu caracter
personal în activitatea poliţiei
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Valorificarea mecanismelor de cooperare cu instituţiile Asigurarea asistenței informaționale la
UE şi statele membre UE în vederea consolidării necesitate
funcţionării
eficiente
a
instituţiilor
de
aplicare/administrare a legii, inclusiv prin preluarea celor
mai bune practici în vederea sporirii colaborării la nivel
naţional
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Implementarea activităţilor preconizate în Planul naţional
1.Elaborarea raportului privind gradul
de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
de implementare a Planul naţional de
(2014-2016)
prevenire şi combatere a traficului de
fiinţe umane (2014-2016)
2.Coordonarea procesului de
definitivare şi promovare a proiectului
de lege de modificare şi completare a
Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie
2005 privind prevenirea şi combaterea
traficului de fiinţe umane şi a altor
acte legislative

2

1

Implementarea eficientă a recomandărilor GRECO

Elaborarea la solicitare a raportului
privind implementarea recomandărilor
ce revin potrivit competenței MJ
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Executarea cererilor de comisii rogatorii în domeniul Organizarea coordonarea și executarea
spălării banilor, finanţării terorismului şi al crimelor solicitărilor parvenite
predicate

Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii

Informație
remisă

La solicitare

Raport
elaborat

Semestrial,
pînă la data de
30 a ultimei
luni a
semestrului
30 decembrie,
2016

Proiect de
modificar
e a legii
elaborat şi
remis
Guvernulu
i
spre
examinare

Direcția Relații
Internaționale și
integrare europeană

Direcția Analiză,
Monitorizare și
Evaluare a
Politicilor
Direcția Generală
Legislație

Raport
elaborat la
solicitare

La solicitare

Direcția Relații
Internaționale și
integrare europeană

Numărul
solicitărilo
r
executate
în raport
cu
numărul
solicitărilo
r parvenite

La solicitare

Direcția Cooperare
Juridică
Internațională
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Numărul
Trimestrul II,
Direcția Cooperare
cererilor
IV, 2016
Juridică
de
Internațională
asistență
juridică:
1.în
materie
penală
2.în
materie
civilă
Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernării, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru
cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice
1
Crearea şi/sau actualizarea fişelor serviciilor publice în Actualizarea fișelor serviciilor publice Informație
Trimestrul I,
Centru de
portalul servicii.gov.md
la necesitate/solicitare
cu privire la
2015 –
Informații Juridice
toate
trimestrul IV,
serviciile
2016
publice
prestate de
autoritățile
administrați
ei publice
centrale
inclusă și
(în caz de
necesitate)
actualizată
în
fișele
serviciilor
publice
2
Digitizarea Arhivei Stării Civile, etapa a II-a (acte din 1.Asigurarea validării actelor de stare
1.Numărul
Trimestrul
Serviciul Stare
perioada sovietică – per total 9 mil. acte)
civilă digitizate
de acte de
IV, 2016
Civilă
stare civilă
digitizate
validate
1

Sporirea în continuare a cooperării judiciare pe chestiunile
civile şi comerciale prin aderarea la şi implementarea
convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară
civilă, în particular a Convenţiilor Conferinţei de la Haga
cu privire la dreptul internaţional privat în domeniul
cooperării judiciare,
sporirea cooperării judiciare în chestiunile penale prin
aderarea la şi implementarea convenţiilor relevante, în
special a convenţiilor Consiliului Europei

Implementarea instrumentelor
internaţionale relevante ale ONU, CoE
în vederea dezvoltării cooperării
judiciare în materie civilă, comercială
şi penală

2.Transmiterea spre semnare şi stocare
pe Mcloud a actelor de stare civilă
validate

2. Numărul
de acte de
stare civilă
digitizate
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3

4

5

Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de
platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental
de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul
electronic guvernamental integrat de semnătură digitală
(MSign), Serviciul guvernamental plăţi electronice
(MPay), serviciul electronic guvernamental de jurnalizare
(MLog), serviciul guvernamental de notificare (MNotify)
Migrarea graduală a sistemelor informaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice centrale pe platforma
tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în
conformitate cu solicitările din partea autorităţilor
respective şi, după caz, cu planurile instituţionale aprobate
Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect)
în regim de producție a principalelor surse de date
deținute de autoritățile administrației publice

1.Administrarea mașinii și
infrastructurii virtuale
2.Importarea datelor pe platforma
MCloud
1.Conectarea registrului garanțiilor

validate
transmise
pe Mcloud
Serviciile
electronice
disponibile,
intergrate
cu
toate
serviciile de
platformă
Servicii
virtualizate
pe
platforma
Mcloud
Conectare
realizată

Trimestrul II,
2015 –
trimestrul IV,
2016

Conform
planurilor
instituţionale
de migrare

Semestrul I,
2016

2.Conectarea registrului e-procură
3.Conectarea registrului e probațiune

Serviciul
e-Transformare

Serviciul
e-Transformare
Centru de
Informații Juridice
Serviciul
e-Transformare

Semestrul II,
2016

4.Conectarea registrului e-executor
5.Conectarea registrului ghișeului unic
6.Conectarea registrului RUAEON
6

Elaborarea
şi
implementarea
planurilor
anuale
instituţionale de deschidere a datelor guvernamentale pe
portalul date.gov.md

Planuri
Trimestrul II,
Serviciul
instituțional
2016 –
e-Transformare
e anuale de
Trimestrul
deschidere
IV, 2016
a
datelor
guvernamen
tale
pe
portalul
date.gov.md
aprobate și
implementa
te
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe și circuite
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1

1

1

2

4

Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Codului Civil

Proiect de
Trimestrul
Direcția Generală
lege
IV, 2016
Legislație
elaborat şi
remis
Guvernului
spre
examinare
Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice
Asigurarea îmbunătățirii în continuare a sistemului de Finalizarea procesului de instituire a
Unități
Trimestrul I,
Direcția Control și
control intern, sub responsabilitate managerială unităţilor de audit intern pentru
instituite
2016
Audit Intern
descentralizată,
inclusiv
a
auditului
funcțional autorităţile administraţiei publice
independent în autoritățile de stat, prin armonizarea la centrale şi locale de nivelul al doilea
standardele și metodologiile internaționale general
acceptate și în conformitate cu cele mai bune practici UE
CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Elaborarea standardelor de calitate și a mecanismelor de 1.Elaborarea standardelor
Standarde
Trimestrul
Direcția Profesii și
monitorizare și evaluare a serviciilor juridice acordate de
de calitate
IV, 2016
Servicii Juridice
avocații publici
2.Publicarea
informației
privind elaborate
standardele elaborate
Crearea programelor educaționale alternative pentru 1.Implementarea programelor de
1.Programe
Trimestrul
Departamentul
ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul orientare vocațională a copiilor
educațional
II,IV, 2016
Instituțiilor
educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, deținuți
e alternative
Penitenciare
în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în
create
rîndul copiilor
2.Cooperarea interinstituțională pentru
sprijinirea reintegrării sociale a
2.Numărul
minorului aflat în evidența probațiunii actorilor
comunitari
3.Asigurarea derulării programelor
implicați
Trimestrul I –
tematice de prevenire a delincvenței
IV, 2016
juvenile primare
3.Numărul
copiilor
Inspectoratul
implicați/asi
Național de
stați
Probațiune
4.Numărul
programelor
tematice
desfășurate
Sporirea capacităților Oficiului Central al Probațiunii în Eficientizarea mecanismului de
1.Numărul
Trimestrul I –
Inspectoratul
evaluarea sociopsihologică a copilului în conflict cu evaluare socio-psihologică a copilului minorilor
IV, 2016
Național de
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sistemul penal al justiției

5

6

1

Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă
cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale

Sporirea capacităților Consiliului de Mediere în
promovarea și aplicarea medierii penale în cazurile
copiilor inculpați, inclusiv prin instruirea și certificarea
mediatorilor penali specializați în cauze cu implicarea
copiilor

în conflict cu sistemul penal prin
aplicarea Fişei de evaluare
psihosocială a condamnatului minor şi
Evaluării riscului
1.Desfășurarea concursului cu privire
la ocuparea funcţiilor publice vacante
şi asigurarea transparenței procesului
prin anunţarea concursului cu privire
la ocuparea funcţiilor publice vacante
şi publicarea funcţiilor publice vacante
pe
portalul
cariere.gov.md
și
probatiune.gov.md
2.Instruirea consilierilor de probațiune
recrutați
1.Acordarea asistenței necesare la
elaborarea programului-cadru de
instruire a mediatorilor în domeniul
specific al medierii penale în cauze cu
implicarea copiilor

2. Coordonarea organizării procesului
de instruire în baza programului
aprobat.
Spălarea de bani şi finanţarea terorismului
Cooperare economică
1.Transpunerea în legislaţia naţională
Servicii financiare
a prevederilor Directivei 2005/60/CE
Elaborarea legislaţiei naţionale cu privire la prevenirea şi a Parlamentului European şi a
contracararea spălării de bani şi finanţării terorismului, în Consiliului din 26 octombrie 2005
special prin implementarea legislaţiei UE relevante privind prevenirea utilizării sistemului
împotriva spălării de bani şi combaterii finanţării financiar în scopul spălării banilor şi
terorismului
finanţării terorismului, inclusiv prin
modificarea şi completarea Legii nr.
190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire
la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului
2.Transpunerea în legislaţia naţională
a prevederilor Directivei 2006/70/CE

evaluați
2.Numărul
planurilor
individuale
elaborate
1.Numărul
consilierilor
de
probaţiune
cu studii în
domeniu
recrutării
2.Numărul
de personal
instruit
1.Numărul
ședințelor
organizate

Probațiune

Trimestrul
IV, 2016

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Permanent

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

2.Numărul
persoanelor
instruite

Expertiză
juridică
efectuată

Trimestrul III,
2016
(Acțiune
restantă)

Direcția Generală
Legislație

Expertiză
juridică

Trimestrul III,
2016

Direcția Generală
Legislație
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a Comisiei din 1 august 2006 de efectuată
(Acțiune
stabilire a măsurilor de aplicare a
restantă)
Directivei
nr.
2005/60/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului în ceea ce priveşte
definiţia „persoanelor expuse politic”
şi criteriile tehnice de aplicare a
procedurile simplificate de precauţie
privind clientela, precum şi de
exonerare pe motivul unei activităţi
financiare
desfăşurate
în
mod
ocazional sau la scară foarte limitată,
în mod special prin modificarea şi
completarea Legii nr. 190-XVI din 26
iulie 2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea
spălării
banilor
şi
finanţării terorismului
A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de
societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat
1
Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi
1.Declaraţ
Trimestrul II,
CÎS
completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind
ie de
2016
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
compatibil
Direcția Generală
întreprinzătorilor individuali, în scopul armonizării
itate
Legislație
legislaţiei naţionale la Directiva 89/666/CEE din 21
întocmită
decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate
la
într-un stat membru de anumite forme de societăți
solicitare
Trimestrul III,
comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat
2016
2.Proiect
(Acțiune
de
lege
restantă)
elaborat şi
remis
Guvernulu
i
spre
examinare
Tratamentul aplicat sucursalelor şi reprezentanţelor
1
Elaborarea și promovarea modificărilor şi completărilor la
Expertiza
(Acțiune
Direcția Generală
cadrul legal general și de profil
juridică a
restantă)
Legislație
proiectulu
i de act
Conform
normativ
termenului
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1

2

Dispoziţii antifraudă şi de control
Examinarea legislaţiei naţionale în vederea identificării
corespunderii noţiunilor definite în art. 420 al Acordului
de Asociere cu prevederile legislaţiei naţionale în
domeniu, în particular:
- elaborarea modificărilor legislative relevante în vederea
corespunderii noţiunilor de „conflict de interese” şi
„plătită
în
mod
necorespunzător”
standardelor
internaţionale în gestionarea fondurilor europene
Evaluarea cadrului normativ în domeniu în vederea
identificării posibilităţilor de efectuare de către Oficiul
European de Luptă Antifraudă a controalelor pe teritoriul
Republicii Moldova legate de utilizarea fondurilor UE.
În baza evaluării, efectuarea şi promovarea modificărilor
relevante la cadrul normativ naţional

3

Examinarea cadrul legislativ naţional în vederea
identificării posibilităţilor de realizare a măsurilor
corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE
plătite în mod necuvenit
Elaborarea şi promovarea adoptării modificărilor
corespunzătoare la cadrul legislativ naţional în vederea
recuperării de fonduri în conformitate cu practicile
stabilite de UE

4

Examinarea cadrului legislativ naţional în vederea
identificării posibilităţilor de realizare a măsurilor pentru
garantarea respectării principiului de confidenţialitate în
gestionarea fondurilor UE (de exemplu, dacă informaţia
dată poate fi calificată ca secret comercial)
Elaborarea şi promovarea adoptării modificărilor
corespunzătoare la cadrul legislativ naţional

efectuată
la
solicitare

stabilit de lege
sau în termenul
solicitat

Expertiza
juridică a
proiectulu
i de act
normativ
efectuată
la
solicitare
Expertiza
juridică a
proiectulu
i de act
normativ
efectuată
la
solicitare
1.Expertiz
a juridică
a
proiectulu
i de act
normativ
efectuată
la
solicitare

Conform
termenului
stabilit de lege
sau în termenul
solicitat

Direcția Generală
Legislație

Conform
termenului
stabilit de lege
sau în termenul
solicitat

Direcția Generală
Legislație

Conform
termenului
stabilit de lege
sau în termenul
solicitat

Direcția Generală
Legislație

Expertiza
juridică a
proiectulu
i de act
normativ
efectuată
la
solicitare

Conform
termenului
stabilit de lege
sau în termenul
solicitat

Direcția Generală
Legislație
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4.Implementarea Planului individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 20142016 (IPAP RM-NATO)
Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori

Termen de
realizare

Responsabili

Reformele democratice, drepturile omului, statul de drept şi lupta contra corupţiei.
Continuarea procesului de implementare a reformelor democratice în colaborare cu Consiliul Europei, OSCE şi Uniunea Europeană
Implementarea integrală a recomandărilor Adunării Elaborarea rapoartelor instituționale Rapoarte
La solicitare
Direcția Relații
Parlamentare şi a deciziilor Comitetului de Miniştri al privind implementarea integrală a elaborate
Internaționale și
Consiliului Europei cu privire la Republica Moldova / recomandărilor Adunării Parlamentare în termen
integrare
Planului de acţiuni privind onorarea angajamentelor şi a deciziilor Comitetului de Miniştri conform
europeană
Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei
al Consiliului Europei
solicitării
Asigurarea conformităţii legislaţiei cu standardele şi practicile internaţionale în domeniul drepturilor omului ale CoE, OSCE, UE şi ale altor organisme
relevante internaţionale
Adaptarea, după necesitate, a legislaţiei la standardele Reformarea cadrului normativ după Numărul
Permanent
Direcția Generală
1
stabilite de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi necesitate
proiectelor
Legislație
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
elaborate
Realizarea programelor educaţionale pentru a asigura Selectarea participanţilor la cursul de 1.Numărul
Secția Resurse
2
În desfăşurare
conştientizarea de către funcţionarii publici a importanţei instruire și elaborarea proiectelor programelo
Umane
respectării drepturilor omului
ordinelor de delegare
r
Trimestrul I –
educațional
Autoritățile
IV, 2016
e realizate
administrative din
subordine
2.Numărul
persoanelor
instruite
1

3

Adaptarea, după necesitate, a legislaţiei şi practicilor pentru
asigurarea conformităţii sistemului judiciar al Moldovei cu
standardele CEDO

Elaborarea ghidului de compatibilitate
a legislației Republicii Moldova cu
legislația CEDO

Ghid
elaborat

Permanent

Direcția Generală
Legislație
Agent
Guvernamental
Direcția Generală
Legislație
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5. Implementarea Măsurilor suplimentare la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

1

Creşterea gradului de profesionalism şi responsabilitate al
funcţionarilor autorităţilor publice care administrează
procesele de eliberare a actelor de identitate şi a
documentelor de stare civilă

1.Asigurarea aplicării codurilor de
etică a funcţionarilor autorităţilor
publice responsabile de administrarea
proceselor de eliberare a actelor de
identitate şi a documentelor de stare
civilă

Cod de
etică
aprobat

Permanent

Serviciul Stare
Civilă

2.Implementarea programului de
instruire continuă a funcţionarilor
autorităţilor
publice
care
administrează procesele de eliberare a
actelor de identitate şi a documentelor
de stare civilă

Numărul
persoanel
or
instruite în
raport cu
necesitățil
e reale de
instruire
Numărul
instruirilor
organizate

Permanent

Serviciul Stare
Civilă

Termen de
Responsabili
realizare
SECURITATEA DOCUMENTELOR, INCLUSIV ASIGURAREA CU PAŞAPOARTE BIOMETRICE. Realizarea programelor de formare şi
adoptarea codurilor de etică anticorupţie, care vizează funcţionarii tuturor autorităţilor publice ce se ocupă de eliberarea paşapoartelor, precum şi a
buletinelor de identitate şi altor documente primare

3.Organizarea instruirii (traininguri,
seminare) pentru conducătorii şi
angajaţii instituţiilor (centrale şi
teritoriale) de evidenţă şi eliberare a
actelor de identitate şi de stare civilă
în domeniul: codului de etică
depistării şi combaterii faptelor de
corupţie în procesul de eliberare a
documentelor

Indicatori

Permanent

Aplicarea în practică a prevederilor tratatelor internaţionale referitor la cooperarea judiciară în materie penală

Serviciul Stare
Civilă
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1

Folosirea în activitatea de asistenţă juridică internaţională
în materie penală a prevederilor convenţiilor cu obiect de
reglementare special (combaterea corupţiei, spălarea
banilor, criminalitate cibernetică, trafic de fiinţe umane,
terorism)

Recepționarea,
verificarea
și
executarea cererilor de asistență
juridică

Numărul
cererilor
executate
în raport
cu
numărul
cererilor
recepționa
te

Trimestrul II,
IV, 2016

Direcția
Cooperare
Juridică
Internațională

6. Implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013–2017
Nr.
crt.
1

Acțiuni/Subacțiuni

Consolidarea sistemului de prevenire a
spălării banilor şi finanţării terorismului

Subacțiune
1.Organizarea instruirilor şi a seminarelor pentru
entităţile raportoare şi pentru autorităţile de
supraveghere a acestora în scopul aplicării
corecte a legislaţiei cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului şi al informării cu privire la
schemele existente în acest domeniu
2.Cererile de comisii rogatorii expediate şi
executate în domeniul spălării banilor, finanţării
terorismului și al crimelor predicat

Termene
de
realizare
Trimestrul
IV, 2016

Trimestrul
II – IV,
2016

Indicatori

Responsabili

Numărul de
instruiri și
seminare
organizate

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

1.Numărul
cererilor de
comisii rogatorii
expediate şi
primite

Direcția Cooperare
Juridică
Internațională

2.Monitorizarea
eficienţei
schimbului de
informaţii
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7. Implementarea Planului național de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 20142016
Nr

1

Acțiuni

Subacțiuni

Termen de
realizare
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
Acordarea asistenţei juridice, inclusiv
garantate de stat, victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane

Colectarea datelor privind numărul de
beneficiari victime și potențiale victime ale
traficului de ființe umane de asistență juridică
garantată de stat și numărul de servicii juridice
garantate de stat de către CNAJGS

Indicatori

1.Numărul
solicitărilo
r remise

La solicitare

Responsabili

Direcția Profesii și
Servicii Juridice

2.Numărul
de servicii
juridice
garantate
de stat
acordate
3.Numărul
de
beneficiari
asistaţi
juridic

Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente ale statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane responsabile de investigarea şi
urmărirea penală a cazurilor traficului de fiinţe umane şi examinarea posibilităţii încheierii memorandumurilor de înţelegere sau altor instrumente
juridice cu autorităţile respective.
2

Menţinerea
şi
dezvoltarea
relaţiilor
internaţionale de cooperare cu ţările de
destinaţie ale traficului de fiinţe umane

1.Stabilirea punctelor de contact
2.Recepționarea, verificarea și executarea
comisiilor rogatorii

1.Puncte
de contact
stabilite şi
valorificat
e
2.Comisii

Trimestrul II –
IV, 2016

Direcția Cooperare
Juridică
Internațională
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rogatorii
executate

Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală şi instanţele de judecată cu autorităţile respective din alte ţări.
3

1

Executarea cererilor de asistenţă juridică
internaţională în materie penală privind
traficul de fiinţe umane sau infracţiunile
conexe

Numărul
cererilor
executate
în raport
cu
cele
recepționa
te
2,Transmiterea cererilor de asistenţă juridică
Numărul
internaţională în materie penală către autorităţile cererilor
competente ale ţărilor de destinaţie sau de
executate
tranzit a traficului de fiinţe umane
în raport
cu
cele
recepționa
te
Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative

Examinarea şi promovarea proiectului
hotărârii Guvernului pentru modificarea şi
completarea Legii nr.241-XVI din 20
octombrie 2005
privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane

1.Recepționarea și a cererilor de asistență
juridică pe segmentul dat

Expertiză
a
proiectului
de act
normativ
efectuată
la
solicitare

Trimestrul II –
IV, 2016

Direcția Cooperare
Juridică
Internațională

Trimestrul II, IV,
2016

Direcția Cooperare
Juridică
Internațională

Trimestrul II,
2016

Direcția Generală
Legislație
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8. Implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pentru anii 2011-2016
Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori

Termen de
realizare

Responsabili

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE, PRECUM ŞI CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A
ANGAJAŢILOR ÎN DOMENIU
1
Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi Organizarea în cadrul instituţiilor de resort a 1.Numărul de
Trimestrul II, IV,
Departamentul
specializare a personalului din structurile de orelor de pregătire profesională în domeniul persoane care au
2016
Instituțiilor
combatere a criminalităţii organizate
combaterii criminalităţii organizate
absolvit cu succes
Penitenciare
cursurile

2

3

2.Numărul
de
cursuri organizate
Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate
Modificarea şi completarea Codului penal al
Expertiza juridică a
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie
proiectului de act
2002 în vederea concretizării categoriilor de
normativ efectuată
infracţiuni atribuite la furturi şi răpiri a
la solicitare
mijloacelor de transport
Ajustarea cadrului legal la legislaţia
Expertiza juridică a
internaţională privind combaterea activităţii
proiectului de act
prejudiciabile a persoanelor cu funcţii de
normativ efectuată
răspundere, a persoanelor publice, precum şi
la solicitare
cu funcţii de demnitate publică, desfăşurată în
interesele unor grupuri sau organizaţii
criminale

Conform
termenului stabilit
de lege sau în
termenul solicitat
(Acțiune restantă)
Conform
termenului stabilit
de lege sau în
termenul solicitat
(Acțiune restantă)

Direcția Generală
Legislație

Direcția Generală
Legislație

9. Implementarea Planului naţional de acţiuni antidrog pe anii 2011-2018
Nr

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori

Termen de
Responsabili
realizare
Consolidarea mecanismelor de implementare a cadrului legislativ şi normativ în scopul asigurării asistenţei integrate a persoanelor dependente de droguri
1
Evaluarea necesităţilor şi analiza Elaborarea propunerilor de modificare a
Număr de acţiuni realizate şi Trimestrul II, IV,
Departamentul

57

2

3

4

5

6

accesibilităţii drogurilor existente, cadrului normativ în scopul asigurării
raportate Comisiei Naţionale
2016
Instituțiilor
ţinînd cont de specificul local şi asistenţei persoanelor dependente de
Antidrog
Penitenciare
regional
droguri
Consolidarea cooperării dintre structurile implicate în combaterea ofertei de droguri
Elaborarea planurilor comune de Realizarea activităţilor comune de
Număr de activităţi planificate şi Trimestrul II, IV,
Departamentul
acţiuni pentru instituţiile şi organele descoperire a infracţiunilor legate de
realizate
2016
Instituțiilor
abilitate cu atribuţii de reducere a circulaţia ilegală a substanţelor narcotice,
Penitenciare
ofertei de droguri
psihotrope sau a precursorilor
Desfăşurarea activităţilor speciale Identificarea şi documentarea persoanelor
Număr de persoane documentate Trimestrul II, IV,
Departamentul
de investigaţie şi cercetare pentru a din cadrul instituţiilor penitenciare care
şi de pedepse aplicate
2016
Instituțiilor
nu permite pătrunderea
favorizează traficul şi consumul de droguri
Penitenciare
substanţelor narcotice, psihotrope şi
a precursorilor în instituţiile
penitenciare
Dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor ce activează în domenii legate de tratament şi reabilitare, reducerea riscurilor şi a livrărilor de droguri
Instruirea personalului din sistemul Adresarea solicitărilor către Academia de
1.Numărul
activităților
de Trimestrul II, IV,
Departamentul
penitenciar
în
prevenirea Poliție „Ştefan cel Mare”, pentru asistența
instruire desfășurate
2016
Instituțiilor
pătrunderii drogurilor în locurile de DIP în procesul de instruire a personalului
Penitenciare
detenţie, în baza unui acord de în domeniul în prevenirea pătrunderii
2.Număr de angajați instruiți
colaborare
încheiat
între drogurilor în locurile de detenţie
Departamentul
Instituţiilor
Penitenciare
din
subordinea
Ministerului Justiţiei și Academia
de Poliție „Ştefan cel Mare”
Sensibilizarea opiniei publice, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu privire la necesitatea tratării, şi nu pedepsirii
consumatorilor de droguri
Organizarea
şi
desfăşurarea Desfășurarea de programe sociale în Număr de acţiuni implementate
Trimestrul II, IV,
Departamentul
activităţilor de ordin educativ- contextul campaniei antidrog, pentru şi raportate Comisiei Naţionale
2016
Instituțiilor
profilactic pentru deţinuţi
prevenirea răspîndirii acestui flagel în Antidrog
Penitenciare
locurile de detenţie
Mediatizarea, în cadrul campaniei Desfășurarea evenimentelor în cadrul
Număr de acţiuni realizate şi
Trimestrul II, IV,
Departamentul
antidrog, a problemei circuitului campaniei antidrog, a problemei circuitului raportate Comisiei Naţionale
2016
Instituțiilor
ilicit de substanţe narcotice în ilicit de substanţe narcotice
Antidrog
Penitenciare
instituţiile penitenciare şi prevenirii
pătrunderii acestora în locurile de
detenţie
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10.Implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020
Nr

1

2

3

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori

Termen de
Responsabili
realizare
Consolidarea capacităţilor instituţionale privind revendicarea drepturilor şi recuperarea prejudiciilor în sistemul judiciar şi extrajudiciar
Stabilirea datelor privind durata de
Date colectate și publicate
Trimestrul IV,
Agenția de
recuperare a prejudiciului cauzat de
2016
Administrare a
produsele
şi
serviciile
Instanțelor
necorespunzătoare şi asigurarea
Judecătorești
evidenţei acesteia
Modificarea legislaţiei procedurale
Proiect elaborat şi remis
Trimestrul IV,
Direcția Generală
civile în scopul optimizării timpului
Guvernului spre examinare
2016
Legislație
pentru unele etape procedurale
(Acțiune restantă)
Stabilirea bazei de calcul pentru evaluare
Stabilirea numărului de cazuri în Elaborarea raportului cu privire la numărul Raportul anual care va reflecta
Trimestrul IV,
Agenția de
instanţă ce ţin de apărarea de cazuri ce ţin de apărarea drepturilor
numărul total de cazuri acceptate
2016
Administrare a
drepturilor
consumatorului
şi consumatorului
pentru examinare în cadrul
Instanțelor
recuperarea prejudiciului cauzat de
sistemului judiciar şi valoarea
Judecătorești
produse şi servicii defectuoase
monetară a prejudiciilor
recuperate

11. Implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016
Nr

Acțiuni

1

Monitorizarea calităţii unor servicii
publice concrete şi a gradului de
satisfacţie a beneficiarilor acestora

2

Reingineria şi digitizarea serviciilor
publice în scopul reducerii la
minimum a costurilor suportate de
cetăţeni

Subacțiuni

Indicatori

Modernizarea serviciilor publice prin reinginerie şi digitizare
Informaţiile privind calitatea
serviciilor generalizate de către
autorităţile responsabile şi
incluse în rapoartele anuale
privind reforma serviciilor
publice
1.Elaborarea, aprobarea şi implementarea
Planurile de reinginerie a
planurilor de reinginerie a serviciilor
serviciilor publice distincte
publice distincte, conform planurilor
elaborate,coordonate cu
instituţionale aprobate anual
Cancelarie de Stat,
aprobate/implementate
2.Elaborarea şi implementarea planurilor
Planurile anuale instituţionale de
anuale instituţionale de deschidere a

Termen de
realizare

Responsabili

Trimestrul IV,
2016

Serviciul

Trimestrul IV,
2016

Trimestrul IV,
2016

e-Transformare

Serviciul
e-Transformare

Serviciul
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datelor guvernamentale pe portalul
date.gov.md

deschidere a datelor
guvernamentale pe portalul
date.gov.md aprobate şi
implementate

3.Crearea şi/sau actualizarea fişelor
serviciilor publice în portalul
servicii.gov.md

Informaţia cu privire la toate
serviciile publice prestate de
autorităţile administraţiei publice
centrale inclusă şi (în caz de
necesitate) actualizată în fişele
serviciilor publice
Sistemele informaţionale
aferente prestării serviciilor
publice sectoriale prioritare
conectate la platforma
guvernamentală de
interoperabilitate (MConnect)

Trimestrul IV,
2016

5.Integrarea e-serviciilor sectoriale cu
serviciile de platformă disponibile
(serviciul electronic guvernamental de
autentificare şi control al accesului
(MPass), serviciul electronic
guvernamental integrat de semnătură
digitală (MSign), serviciul electronic
guvernamental plăţi electronice (MPay),
serviciul electronic guvernamental de
jurnalizare (MLog), serviciul
guvernamental de notificare (MNotify)

Serviciile publice electronice
sectoriale disponibile la finele
anului 2015 integrate cu
serviciile de platformă

Trimestrul IV,
2016

6.Migrarea sistemelor informaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice centrale
pe platforma tehnologică guvernamentală
comună (MCloud), în conformitate cu
solicitările din partea autorităţilor
respective şi, după caz, cu planurile
instituţionale aprobate

Sistemele informatice ale
autorităţilor administraţiei
publice centrale – migrate în
platforma tehnologică
guvernamentală comună
(MCloud), conform solicitărilor
şi/sau planurilor instituţionale de
migrare”

4.Conectarea sistemelor informaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice centrale
la platforma guvernamentală de
interoperabilitate (MConnect) pentru
digitizarea serviciilor publice sectoriale
prioritare

e-Transformare

Trimestrul IV,
2016

Conform
planurilor
instituţionale de
migrare

Serviciul
e-Transformare

Serviciul
e-Transformare

Serviciul
e-Transformare

Serviciul
e-Transformare
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12. Implementarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017
Acțiuni

Nr

Subacțiuni

Indicatori

Termen de
realizare

Responsabili

Permanent

Direcția Control și
Audit Intern

Dezvoltarea în cadrul entităţilor publice a sistemelor adecvate de control managerial
1

Monitorizarea continuă a sistemelor
de management financiar şi control
din cadrul entităţilor publice

Verificarea respectării recomandărilor în
cadrul misiunii de audit

Raport de monitorizare, elaborat

Instituțiile
subordonate MJ
Consolidarea capacităţilor şi responsabilităţilor direcţiilor de finanţe şi economie privind managementul şi controlul financiar în cadrul entităţilor publice
2

3

Revizuirea responsabilităţilor şi
aranjamentelor
curente
de
management şi control financiar
(inclusiv
de
delegare
a
responsabilităţilor) ale direcţiilor
economie şi finanţe din cadrul
organelor de specialitate ale
administraţiei publice centrale
Monitorizarea
continuă
a
responsabilităţilor de management
şi control financiar în cadrul
entităţilor publice, inclusiv:
eficacitatea
operaţiunilor;

şi

eficienţa

conformitatea cu cadrul normativ
aplicabil;
siguranţa şi optimizarea activelor şi
pasivelor;

Responsabilităţi şi aranjamente
de management şi control
financiar, revizuite

Trimestrul I, 2016

Direcția
EconomicoFinanciară și
administrativă
Instituțiile
subordonate MJ

Elaborarea raportului de monitorizare

Raport anual de monitorizare,
elaborat

Permanent

Direcția Control și
Audit Intern

Direcția
EconomicoFinanciară și
administrativă
Instituțiile
subordonate MJ
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siguranţa şi integritatea informaţiei
Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a managementului financiar şi controlului, precum şi de emitere a declaraţiei privind buna guvernare
4

Autoevaluarea,
raportarea
sistemului de management financiar
şi control, precum şi emiterea
declaraţiei privind buna guvernare

1.Solicitarea informației de la
subdiviziunile și instituțiile subordonate

1.Raport privind organizarea şi
funcţionalitatea sistemului de
management financiar şi control,
elaborat

2.Elaborarea raportului și declarației

Trimestrul IV,
2016

Direcția Control și
Audit Intern
Instituțiile
subordonate MJ

2.Declaraţia privind buna
guvernare, emisă şi publicată

13. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 900 din 30 decembrie 2015, cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2016
Nr.
crt.

Acțiuni/Subacțiuni

1

Informaţia privind înregistrarea
organizaţiilor
necomerciale
şi
modificările operate în documentele
de înregistrare a acestora
Informaţia privind înregistrarea nounăscuţilor, decedaţilor, căsătoriilor
şi divorţurilor

pe ţară

Informaţia
privind
numărul
condamnaţilor la pedepse alternative
detenţiei după tipurile de infracţiuni,
grupe de vîrstă şi sex
Informaţia
privind
numărul
judecătorilor, notarilor şi avocaţilor
la sfîrşit de an, pe sexe

Numărul condamnaţilor la pedepse
alternative detenţiei aflați în evidența
probațiunii

2

3

4

INDICATORI

Termenul de prezentare
Biroului Naţional de Statistică
(data sau în a cîta zi după
perioada de raportare)
a 2-a zi

Periodicitatea
prezentării

Responsabili

zilnic

Direcția
Organizații
Necomerciale

pe ţară, în aspect teritorial, pe localităţi

lunar

a 10-a zi

baza de date la nivel de acte a stării civile

Serviciul Stare
Civilă

lunar
25 februarie

în regim
on-line
anual

3 martie

anual

Numărul judecătorilor,
avocaţilor pe sexe

notarilor

şi

Inspectoratul
Național de
Probațiune
Direcția Profesii și
Servicii Juridice
Agenția de
Administrare a
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5

Informaţia
privind
numărul
persoanelor care beneficiază de
pensii, pe sexe, medii, categorii

6

Informaţia
privind
numărul
condamnaţilor (inclusiv recidivişti)
aflaţi în instituţiile penitenciare după
categoriile de infracţiuni, grupe de
vîrstă, sex, corespunzător fiecărui
regim de executare a pedepsei

Prezentarea informației cu privire la
numărul persoanelor deținute, care
beneficiază de pensii, pe sexe, medii,
categorii
Prezentarea informației cu privire la
numărul
condamnaţilor
(inclusiv
recidivişti) aflaţi în instituţiile penitenciare
după categoriile de infracţiuni, grupe de
vîrstă, sex, corespunzător fiecărui regim de
executare a pedepsei

3 martie

anual

3 martie

anual

Instanțelor
Judecătorești
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

13'. Implementarea Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova
Nr.
1

Acțiuni

Subacțiuni

Publicarea
statisticilor
privind
soluționarea cauzelor comerciale

Indicatori

1. Colectarea și generalizarea datelor Rapoarte
statistice, privind cauzele comerciale, trimestriale
prezentate
de
către
instanțele publicate
judecătorești
2.Elaborarea rapoartelor generalizate
privind
soluționarea
cauzelor
comerciale

statistice
elaborate
și

Termen de
realizare

Responsabili

Trimestrial

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

Trimestrial

Agenția de
Administrare a
Instanțelor
Judecătorești

14. Elaborarea și promovarea proiectelor actelor normative care nu derivă din documentele de politici
Denumirea proiectului actului normativ

Indicator de rezultat

Termen de realizare

A. Proiecte de acte normative elaborate pentru executarea Hotărîrilor Curții Constituționale

Subdiviziunea
responsabilă

63
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 64 cu privire la
Proiect remis spre examinare Guvernului
Aprilie, 2016
Direcția Generală
Guvern (demisionar)
Legislație
Proiectul Legii pentru modificarea Codului de procedură penală
Proiect remis spre examinare Guvernului
Aprilie 2016
Direcția Generală
(modificarea art. 287 alin. (1))
Legislație
Proiectul Legii pentru modificarea Codului penal (îmbogățirea
Proiect remis spre examinare Guvernului
Iulie 2016
Direcția Generală
ilicită)
Legislație
Elaborarea altor proiecte de legi pentru executarea Hotărîrilor
Proiecte elaborate și remise Guvernului
Pe tot parcursul anului
Direcția Generală
Curții Constituționale
Legislație
B. Proiecte de acte normative elaborate pentru modificarea cadrului normativ conex al legilor adoptate de Parlament
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (medierea, cadrul conex Legii nr. 137/2015 cu privire
la mediere)
Proiectul HG cu privire la Registrul de stat al mediatorilor
(medierea, cadrul conex Legii nr. 137/2015 cu privire la
mediere)
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind la completarea pct. 4 din
Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în
sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 (Cadru normativ conex Legii
nr. 225 din 10.02.2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative)
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la procedura de executarea hotărîrilor și deciziilor
CEDO (cadrul conex Legii cu privire la Agentul
Guvernamental)
Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea concursului public de
selectare a reprezentanților societății civile în Colegiul
disciplinar al judecătorilor (cadru conex Legii nr. 178/2014
privind răspunderea disciplinară a judecătorilor)
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei limbilor
orientale ori rar folosite pentru autorizarea traducătorilor și/sau
interpreților
Proiectul
Ordinului
Ministrului
pentru
aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurarea examenului de
autorizare a traducătorilor și/sau interpreților

Proiect remis spre examinare Guvernului

Aprilie 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Iunie 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Iunie 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect elaborat și aprobat

Iunie 2016

Direcția Generală
Legislație
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Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
Proiect remis spre examinare Guvernului
Iunie 2016
Direcția Generală
privind modul de eliberare, suspendare, retragere, a autorizației
Legislație
de interpret și/sau traducător
Proiectul
Hotărîrii
Guvernului
privind
aprobarea
Proiect remis spre examinare Guvernului
Iunie 2016
Direcția Generală
Regulamentului privind plata interpreților și traducătorilor
Legislație
autorizați
Proiectul
Ordinului
Ministrului
pentru
aprobarea
Proiect elaborat și aprobat
Iunie 2016
Direcția Generală
Regulamentului privind selectarea reprezentantului mediului
Legislație
academic și al societății civile în Colegiul Disciplinar al
executorilor judecătorești
Elaborarea altor proiecte de legi pentru modificarea cadrului
Proiecte elaborate și remise Guvernului
Pe tot parcursul anului
Direcția Generală
normativ conex legilor adoptate de Parlament
Legislație
C. Proiecte de acte normative elaborate la indicația Parlamentului, Guvernului, precum și din inițiativă proprie
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la stema și drapelul
Ministerului Justiției
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul
Consultativ al Agentului Guvernamental
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (medierea judiciară)
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat
„Registrul garanțiilor reale mobiliare”.
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind Registrul garanțiilor reale
mobiliare
Proiectul Ordinului MJ cu privire la aprobarea regulilor privind
scrierea numelui de familie și a prenumelui în doc de stare civilă
(în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora)
Proiectul HG cu privire la aprobarea Concepției sistemului
informațional judiciar (PIGD și Femida)
Proiect de lege pentru modificarea Codului penal (combaterea
crimelor bazate pe ură) „Hate crimes”
Proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind aprobarea
Regulamentului privind Registrul de Stat al hotărîrilor și
deciziilor CEDO
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind prelungirea mandatului
juriștilor secunzi la CEDO

Proiect remis spre examinare Guvernului

Februarie, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Februarie, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

August, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Februarie, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Februarie, 2016

Proiect elaborat și aprobat

Iunie 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

August 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Iunie 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Iunie 2016

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
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Proiectul Legii privind Amnistia în legătură cu aniversarea a
XXV-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova
Proiectul Hotărîrii Guvernului modificarea Regulamentului
privind aplicarea apostilei
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea nr. 131 privind controlul de stat ș.a.)
Proiectul Legii privind răspunderea personală a organelor
colegiale
Proiectul Legii privind modificarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797din 02.04.1996
(împuternicirile Guvernului în Parlament)

Proiect remis spre examinare Guvernului

Iulie 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Mai, 2016

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație

D. Alte proiecte suplimentare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Codul de executare, CPC, Legea privind repararea
de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti)
Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor
acte legislative (excluderea obligativității de ținere a ștampilei)
Proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Aprilie, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament,
Legea cu privire la Curtea Constituțională)
Proiectul Legii cu privire la declararea averii

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (CP - art. 54, 93, 104, CPP – art. 52, 475, 483, C. de
executare – art. 174, 249, 270) (privind justiția juvenilă)
Proiectul Legii cu privire la modificarea art. 175/1 din Codul
Penal (combaterea abuzului şi exploatării sexuale online a
copiilor)
Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor

Proiect remis spre examinare Guvernului

Ianuarie, 2016

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Direcția Generală
Legislație

Proiect remis spre examinare Guvernului

Martie, 2016

Proiectul de completare a art. 42 din Constituție cu referire la
dreptul de asociere

Proiect remis spre examinare Guvernului

Noiembrie 2016

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație

Direcția Generală
Legislație
Direcția Generală
Legislație
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