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Anexă 

PPLLAANNUULL  DDEE  AACCȚȚIIUUNNII    

AALL  MMIINNIISSTTEERRUULLUUII  JJUUSSTTIIȚȚIIEEII  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  22001177  
  

AAPPRROOBBAATT  pprriinn  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  JJuussttiițțiieeii  NNrr..  116633  ddiinn  1133  mmaarrttiiee  22001177    

 

 ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2017 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 2017 este structurat conform următoarelor documente de politici relevante 

activității ministerului: 

 

- PLANUL de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20  iulie 2016); 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 259 din 08.12.2016 cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției; 

- Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2017 – 2019 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 28.12.2016); 

- Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1432 din 

29.12.16); 

- Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013–2017 (adoptat 

prin Legea nr. 130 din 06.06.2013); 

- Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1041 din 20.12.2013); 

- Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 806 din 29.06.2016); 
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- Strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1015 din 01.09.2016); 

- Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1462 din 

30.12.2016); 

- Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1021 din  16.12.2013). 

 

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; 

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; 
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13. coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare. 

 

MECANISMUL DE MONITORIZARE 

 

 Monitorizarea Planului  de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2017 va fi efectuată de către Direcția analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Raportul anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2017 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 2017. 

 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 2017 și 05 ianuarie 2018. 

 Modificarea Planului  de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2017 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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Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2017 

Obiectivul strategic nr.1: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ 

Nr Acțiuni Subacțiuni Responsabil/ 

responsabili 

Termen de 

realizare 

Indicatori Referințe 

1 Elaborarea unui nou 

document de politici pentru 

asigurarea continuităţii 

reformei sectorului justiţiei 

1. Evaluarea impactului Strategiei 

de reformare a sectorului justiţiei 

implementată în perioada 2011-

2016 şi prezentarea rezultatelor 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Trimestrul 

II, 2017 

Analiză efectuată şi 

date prezentate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2. Iniţierea procedurii de elaborare a 

unui nou document de politici 

pentru asigurarea continuităţii 

reformei sectorului justiţiei 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Trimestrul 

II/III 2017 

1.Domenii de 

intervenţie 

identificate; 

2. Grupuri de lucru 

create; 

3.Document 

elaborat și 

consultat public, 

avizat și expertizat 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Constituirea unui sistem 

transparent bazat pe 

profesionalism şi integritate 

de accedere şi promovare în 

funcţia de judecător, inclusiv 

la curţile de apel şi la Curtea 

Supremă de Justiţie 

Elaborarea proiectului de modificare 

şi completare a cadrului normativ 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

3 Reducerea numărului de 

erori judiciare prin 

îmbunătăţirea programelor de 

formare profesională 

continuă a magistraţilor. 

Elaborarea criteriilor de 

responsabilitate a 

judecătorilor pentru calitatea 

actului de justiţie 

1.Elaborarea unui studiu privind 

criteriteriile de calitate a deciziilor 

instanţelor de judecată, unificarea 

practicii judiciare şi reformarea 

regulilor privind motivarea 

deciziilor instanţelor de judecată, 

conform standardelor internaţionale, 

pentru garantarea dreptului la un 

proces echitabil și formularea 

recomandărilor 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Studiu elaborat și 

recomandări 

formulate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2. Modificarea după caz a cadrului 

normativ în vederea implementării 

criteriilor de calitate și 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

aprobat 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 
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responsabilitate a deciziilor 

instanțelor de judecată 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016 

4 Asigurarea accesului la 

justiţie sub aspectul 

costurilor 

Efectuarea unui studiu al legislației 

în vigoare care reglementează 

cuantumul și modul de calculare a 

cheltuielilor de judecată, precum și 

al practicilor de aplicare a acestora 

(1.1.2.p.1) și formularea 

recomandărilor 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

 

5 Monitorizarea implementării 

cadrului legal cu privire la 

activitatea Consiliului 

Superior al Magistraturii şi a 

organelor sale pentru 

consolidarea capacităţii 

acestora, diminuarea marjei 

de discreţie în procesul de 

luare a deciziilor, asigurarea 

transparenţei activităţii, 

precum şi revizuirea, în caz 

de necesitate, a prevederilor 

în vigoare din domeniu 

Modificarea şi completarea cadrului 

normativ conform recomandărilor 

monitorizării realizate în anul 2016 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat şi 

aprobat 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

6 Consolidarea capacităților 

inspecției judecătorești 

Elaborarea proiectului de modificare 

unor acte legislative (Legea nr. 544 

din 20.07.1995 cu privire la statutul 

judecătorului, Legea nr. 947 din 

19.07.1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Legea 355 

din 23.12.2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar, 

Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu 

privire la statutul persoanelor de 

demnitate publică, Legea 328 din 

23.12.2013 privind salarizarea 

judecătorilor și procurorilor) 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea rolului Curţii 

Constituţionale prin 

promovarea noilor 

reglementări privind 

competenţa, procedura, 

criteriile de selectare a 

judecătorilor, extinderea 

cercului subiecţilor de 

sesizare (6.1.1.p.2) 

Elaborarea proiectului de modificare 

a Legii cu privire la Curtea 

Constituţională 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției (6.1.1.(3), 

6.1.2 (2), 6.1.3 (2) 

8 Elaborarea proiectului de  

modificare a actelor 

legislative necesare 

implementării modificărilor 

operate în Constituție 

(1.1.9.p.4) 

Elaborarea propunerilor de 

modificare a Legii 514 din 

06.07.1995 privind organizarea 

judecătorească, Legii nr. 544 din 

20.07.1995 cu privire la statutul 

judecătorului, Legea nr. 947 din 

19.07.1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Legea nr. 

789 din 26.03.1996 cu privire la 

Curtea Supremă de Justiție 

Direcția 

generală 

legislație 

După 

adoptarea 

de 

Parlament a 

proiectului 

de 

modificare 

a 

Constituției 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 
Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

 

9 Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

implementării criteriilor de 

calitate și responsabilitate a 

deciziilor instanțelor de 

judecată 

1.Elaborarea unui studiu privind 

criteriteriile de calitate a deciziilor 

instanţelor de judecată 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

II, 2017 

Analiza efectuată, 

propuneri 

formulate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2. Elaborarea după caz a proiectului 

de modificare a cadrului normativ 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat şi 

aprobat 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

10 Asigurarea creării cadrului 

normativ coerent  

 

Efectuarea expertizei juridice a 

proiectelor de acte normative 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrial  Numărul 

expertizelor 

realizate în raport 

cu numărul 

solicitărilor 
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11 Monitorizarea implementării 

reformei Institutului Național 

al Justiției (1.3.1.p.6) 

Identificarea unui expert pentru 

efectuarea monitorizării și 

publicarea raportului 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare 

Trimestrul 

IV, 2017 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și difuzat 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

12 Monitorizarea implementării 

modificărilor în cadrul 

normativ  

privind revizuirea 

competenţelor procuraturii 

(2.2.4 p.2) 

Identificarea unui expert pentru 

efectuarea monitorizării și 

publicarea raportului 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și 

distribuit 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

13 

Atragerea experților în 

elaborarea de documente și 

politici, emiterea de expertize 

pentru proiecte de legi și 

initiative 

Identificarea experților în scopul 

elaborării politicilor 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Nr. de experți 

angajați 

 

14 Monitorizarea implementării 

modificărilor cadrului 

normativ în  

partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei 

procuraturii (2.2.8.p. 3) 

Identificarea unui expert pentru 

efectuarea monitorizării și 

publicarea raportului 

Cabinetul 

Ministrului  

Trimestrul 

IV, 2017 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și 

distribuit 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

15 Analiza implementării noului 

sistem informaţional şi 

elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia 

(2.4.1 p.4) 

Elaborarea raportului de 

monitorizare  

Centrul de 

informații 

juridice 

e-Transformare 

Trimestul 

IV, 2017 

Raport privind 

implementarea 

sistemului întocmit 

și difuzat 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

16 
Organizarea întrunirilor 

periodice cu societatea civilă 

 Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Nr. întrunirilor 

petrecute;  

17 Realizarea unui manual 

privind  

elaborarea actelor normative 

(7.2.2. p. 4) 

 Cabinetul 

Ministrului 

După 

adoptarea 

legii 

1.Grup de lucru 

creat  

2.Manualul privind 

elaborarea actelor 

normative realizat 

şi aprobat 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

18 Simplificarea procesului civil Elaborarea proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (Codul de 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 
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procedură civilă, Codul familiei, 

Codul de Executare)  

19 Revizuirea legislației civile 

în scopul determinării clare a 

statutului juridic al 

participanților la circuitul 

civil, dezvoltarea 

reglementărilor privind 

obligaţiile contractuale, 

raporturile patrimoniale şi 

personale nepatrimoniale etc. 

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea Codului Civil a RM nr. 

1107-XV din 6 iunie 2002 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

20 Simplificarea procedurii 

contravenționale și instituirea 

răspunderii contravenționale 

pentru faptele care prezintă 

pericol social mai redus ca 

infracțiunile dar care 

atentează la valorile sociale 

ocrotite de lege. 

Elaborarea proiectului Legii pentru 

modificarea și completarea Codului 

Contravențional  al RM nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 2008 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

21 Simplificarea procedurii 

penale  

Elaborarea proiectului Legii pentru 

modificarea și completarea Codului 

de procedură penală  al RM nr. 122 

din 14 martie 2003 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

22 Diminuarea duratei 

proceselor, prin simplificarea 

procedurilor în cazul unor 

tipuri de acţiuni civile, 

inclusiv reducerea numărului 

de trepte de contestare a 

hotărîrilor judecătoreşti. 

Elaborarea proiectului legii pentru 

modificarea Codului de procedură 

civilă nr. 225 din 30.05.2003 

 

Direcția 

generală 

legislație  

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

Obiectivul strategic nr. 2: Asigurarea respectării drepturilor omului pe domeniul de activitate a Ministerului Justiției 

1 Elaborarea şi asigurarea 

realizării Planului de acţiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2016-2019. 

Asigurarea implementării 

recomandărilor formulate 

pentru Republica Moldova în 

cadrul Mecanismului de 

1.Elaborarea Planului de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului pe anii 

2017-2021 în baza recomandărilor 

formulate pentru Republica 

Moldova în cadrul Mecanismului de 

Evaluare Periodică Universală a 

Drepturilor Omului 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Trimestrul 

II, 2017 

Plan elaborat, 

consultat public şi 

avizat  

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 
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Evaluare Periodică 

Universală a Drepturilor 

Omului 

  2.Asigurarea realizării Planului de 

acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2016-2019 prin 

elaborarea rapoartelor de progres 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Semestrial  Rapoarte elaborate 

şi publicate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Consolidarea cadrului 

normativ ce reglementează 

activitatea şi competenţele 

Consiliului pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Analiza propunerilor parvenite de la 

părţile interesate şi elaborarea, după 

caz, a proiectului de act normativ 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat, 

după caz 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

3 Consolidarea mecanismului 

de compensare a prejudiciilor 

în caz de eroare judiciară în 

cauze penale şi revizuirea 

legislaţiei privitor la 

compensarea prejudiciilor 

cauzate prin erori judiciare 

de către organele de drept 

Elaborarea proiectului de modificare 

şi completare a cadrului normativ 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

4 Dezvoltarea mecanismului 

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 

Elaborarea proiectului de modificare 

şi completare a cadrului normativ 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

Hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 32 din 

17 noiembrie 2016 privind 

excepţia de 

neconstituţionalitate a unor 

prevederi referitoare la 

executarea creanțelor 

împotriva statului 

5 Asigurarea dreptului de 

contestare şi recurs a 

deciziilor vamale conform 

celor mai bune practice 

europene 

Publicarea statisticilor privind 

soluţionarea cauzelor comerciale 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrial 

 

Număr de rapoarte 

statistice publicate 

Foaia de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii 

Republicii Moldova 

(aprobat prin HG nr. 4 din 

14.01.2014) 

Matricea de politici  pentru 

ameliorarea competitivității 

Republicii Moldova 
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6 Elaborarea cadrului legal 

privind procedurile de 

cercetare şi de soluţionare a 

cauzelor copiilor aflaţi în 

conflict cu legea sub vîrsta 

răspunderii penale, inclusiv 

privind aplicarea unor măsuri 

cu caracter educaţional, 

conform standardelor 

europene şi internaţionale 

privind protecţia copilului 

Elaborarea proiectului de lege Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

Acordul de Asociere RM – 

UE pentru anii 2017 – 2019 

7 Monitorizarea impactului 

reglementărilor actuale în 

domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti, 

inclusiv a hotărârilor CEDO 

(3.3.1.p.1) 

Asigurarea elaborării raportului de 

monitorizare și formularea 

recomandărilor  

Direcția 

generală Agent 

Guvernamental  

Trimestrul 

IV, 2017 

1. Monitorizare 

desfăşurată;  

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi difuzat 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

8 Reglementarea duratei 

dispunerii măsurii eliberării 

provizorii sub control 

judiciar în conformitate cu 

Hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 17 din 

19.05.2016 

Elaborarea proiectului de lege 

pentru midificarea și completarea 

Codului de procedură penală nr. 122 

din 14.03.2003 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

9 Crearea mecanismului de 

compensare financiară de 

către stat a prejudiciului 

cauzat victimilor 

infracţiunilor  

Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

de activitate a Comisiei 

Interdepartamentale pentru 

compensarea financiară de către stat 

a prejudiciului cauzat prin 

infracțiune 

Direcția 

generală 

legislație 

Semestrul I 

2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

Legea nr. 137 din 

29.07.2016 cu privire la 

reabilitarea victimelor 

infracţiunilor  

10 Asigurarea și promovarea 

drepturilor la libera asociere 

Elaborarea proiectului Legii cu 

privire la organizaţiile necomerciale 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II   2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în 

perioada 2017 – 2019 

 

Obiectivul strategic nr. 3: Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc  
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1 Modernizarea statisticii 

judiciare prin dezvoltarea 

unui sistem informaţional de 

colectare, analiză şi raportare 

a datelor, precum şi stabilirea 

unor indicatori de calitate 

1.Analiza în dinamică a datelor 

statistice privind judecarea cauzelor 

penale, civile, economice, 

contravenţionale 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

I, III, 2017 

 

Rapoarte elaborate 

şi publicate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2.Elaborarea rapoartelor privind 

numărul de condamnări pe actele de 

corupţie 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrial Rapoarte elaborate 

şi publicate 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  3.Elaborarea raportului privind 

minorii care intră în conflict cu 

justiţia 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Raport elaborat şi 

publicat 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Perfecţionarea mecanismului 

de publicare a hotărîrilor 

judecătoreşti şi extinderea 

accesului public la dosare, cu 

respectarea dreptului la 

protecţia datelor cu caracter 

personal 

1.Monitorizarea procesului de 

publicare a hotărîrilor şi elaborarea 

raportului privind rezultatele 

înregistrate 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Raport elaborat şi 

publicat pe Portalul 

instanţelor de 

judecată 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2.Dezvoltarea portalului instanţelor 

de judecată 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

II, 2017 

Raport privind 

îmbunătăţirile 

operate publicat pe 

portalul instanţelor 

naţionale de 

judecată 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

3 Reamplasarea instanțelor 

judecătorești și optimizarea 

numărului de judecători 

(1.1.1.p.3) 

Implementarea “Planului de 

construire a clădirilor noi și/sau de 

renovare a clădirilor existente, 

necesare pentru buna funcționare a 

instanțelor judecătorești” pentru 

anul 2017  

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul de acțiuni 

realizate în raport 

cu cele planificate  

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

4 Elaborarea proiectui de act 

normativ privind 

oportunitatea întocmirii 

procesului-verbal sau  a 

stenogramei ședinței de  

 Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

IV, 2017 
Proiect de act 

normativ elaborat 

și aprobat  

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 
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judecată și corelația dintre 

acestea și  

înregistrările audio/video 

(1.2.2.p.7) 

Direcția 

generală 

legislație 

 

sectorul justiției 

5 Elaborarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului 

privind transferul poliției 

judecătorești în subordinea 

Ministerului Justiției 

(1.1.11.p.2) 

1.Elaborarea unui studiu și a unui 

concept de politici cu privire la 

transferul poliției judecătorești din 

subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne în subordinea Ministerului 

Justiției 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Studiu efectuat  

 

Hotărîrea  Parlamentului cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției nr. 259 din  

8 decembrie 2016 

  2.Elaborarea după caz a proiectului 

de hotărâre a Guvernului privind 

transferul poliției judecătorești în 

subordinea Ministerului Justiției 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

După caz, proiect 

elaborat și remis 

Guvernului. 

 

Obiectivul strategic nr. 4: Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției 

1 Asigurarea cooperării 

naţionale şi internaţionale 

Expedierea și executarea cererilor 

de comisii rogatorii în domeniul 

spălării banilor, finanţării 

terorismului și al crimelor predicat 

Direcția 

cooperare 

juridică 

internațională 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Numărul cererilor 

de comisii rogatorii 

expediate şi primite 

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) 

2 Promovarea acțiunilor în 

vederea aderării la Acordul 

privind privilegiile și 

imunitățile Curții Penale 

Internaționale (New York, 9 

septembrie 2002) 

 Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect de lege 

aprobat de 

Parlament 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în 

perioada 2017 – 2019 

(aprobat prin HG din 

28.12.2016) 

3 Examinarea oportunității 

ratificării/acceptării 

Amendamentelor de la 

Kampala, Amendamentului 

la art. 8 și Amendamentului 

la art. 124 la Statutul Curții 

Penale Internaționale 

 Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană 

Trimestrul 

IV, 2017 

Analiză afectuată 

Proiect elaborat  

 

 

4 Eficientizarea procedurii de 

transfer a persoanelor 

condamnate din/în RM  

Susținerea și promovarea 

conceptului de "instrument e-

transfer" al Consiliului Europei 

Direcția 

cooperare 

juridică 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Numărul acțiunilor 

întreprinse pe 

marginea 
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internațională solicitărilor 

Consiliului Europei 

5 Asigurarea cooperării MJ și 

CCPI (Interpol) 

Implementarea și gestionarea 

extensiunii @ccpi.gov.md 

Direcția 

cooperare 

juridică 

internațională 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Numărul scrisorilor 

parvenite/transmise 

 

Obiectivul strategic nr. 5 :Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei 

1 Elaborarea cadrului legislativ 

privind crearea/identificarea 

instituţiei responsabile de 

recuperarea şi administrarea 

bunurilor provenite din 

activităţi infracţionale şi 

stabilirea competenţelor 

acesteia, pentru a asigura 

recuperarea acestor bunuri 

din ţară şi de peste hotare, în 

special în cazurile săvîrşirii 

infracţiunilor de corupţie, 

conexe şi de îmbogăţire 

ilicită 

Elaborarea proiectului Legii cu 

privire la modificarea Codului penal 

și Codului contravențional 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Asigurarea implementării 

legislației cu privire la 

îmbogățirea ilicită, 

confiscarea specială și 

confiscarea extinsă a 

bunurilor provenite din 

infracțiuni de corupție și 

conexe acestora, precum și 

crearea mecanismului de 

confiscare civilă 

Monitorizarea dosarelor examinate 

de instanțele judecătorești privind 

infracțiunile de corupție, efectuată 

prin colectarea datelor din instanțe 

cu referire la numărul de cauze 

calificate ca îmbogățire ilicită în 

care a fost aplicată confiscarea 

extinsă 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

Trimestrul 

IV,  

2016 

1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport elaborat și 

publicat 

 

Obiectivul strategic nr. 6: Asigurarea reintegrării sociale a persoanelor care au încălcat legea 

1 Decriminalizarea legislaţiei 

prin instituirea şi 

implementarea unui spectru 

extins de măsuri punitive 

efective nonprivative de 

libertate, diversificarea şi 

sporirea eficienţei 

Elaborarea cadrului normativ în 

scopul decriminalizării faptelor 

penale și umanizarea faptelor non-

violente 

Direcția 

generală 

legislație  

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

I, 2017 

 

 

Proiect aprobat PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 
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instrumentarului probaţiunii 

2 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)) 

Contractarea unui expert în vederea 

monitorizării, publicarea raportului 

și a recomandărilor 

 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Expert contractat Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

Obiectivul strategic nr. 7: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției 

1 Diminuarea duratei 

proceselor de judecată, prin 

simplificarea procedurilor în 

cazul unor tipuri de acţiuni 

civile (inclusiv reducerea 

numărului de trepte de 

contestare a hotărîrilor 

judecătoreşti, introducerea 

obligatorie a medierii, pentru 

un anumit tip de litigii civile) 

Elaborarea proiectului legii pentru 

modificarea Codului de procedură 

civilă 

 

Direcția 

generală 

legislație  

 

 

Trimestrul 

II, 2017 

 
 

Proiect elaborat si 

aprobat 

 

 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Elaborarea cadrului conex la 

Legea nr. 191 din  

23.09.2016. 

Elaborarea conceptului și 

Regulamentului privind conținutul, 

modul de ținere și de acces la 

Registrul debitorilor 

Direcția 

generală 

legislație  

Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului  

 

3 Dezvoltarea si promovarea 

medierii în RM prin 

perspectiva Legii cu privire 

la mediere, precum și a 

medierii judiciare 

Revizuirea programului de studii 

necesare pentru calificarea în 

calitate de Mediator inclusiv prin 

includerea sesiunilor practice 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul 

programelor 

revizuite 

 

4  Elaborarea și aprobarea 

standardelor în mediere 

Elaborarea și aprobarea Manualului 

de aplicare a Codului de etică și 

deontologie profesională a 

mediatorilor  

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Codului elaborat și 

aprobat 

 

 

5 Asigurarea formării și 

instruirii continue și inițiale a 

mediatorilor  

1.Formarea formatorilor în mediere Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul 

formatorilor 

instruiți 
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  2.Asigurarea instruirii inițiale a 

mediatorilor 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul 

persoanelor care au 

obținut licență de 

mediator 

 

  3.Asigurarea instruirii continue Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul 

mediatorilor care 

au participat la 

cursuri de instruire 

 

  4.Instituirea mecansimelor de 

testare periodică a mediatorilor 

(trierea mediatorilor, descalificarea 

celor incompetenți) 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

IV, 2017 

Mecanism instituit  

6 Asigurarea implimentării 

eficiente a prevederilor  Legii 

nr. 69 din 14.04.2016 cu 

privire la organizarea 

activității notariale 

1.Elaborarea cadrului nomativ 

conex al Legii nr. 69 din 14 aprilie 

2016 cu privire la organizarea 

activității notariale  

 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiecte elaborate 

și remise 

Guvernului 

 

  2.Elaborarea proiectului Legii cu 

privire la procedura notarială 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

  3.Elaborarea proiectului Legii cu 

privire la plățile pentru asistență 

notarială 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

7 Instituirea unui mecanism de 

optimizare a procedurii de 

înregistrare a bunurilor 

imobile 

Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (Codul Fiscal 

nr. 1163-XIII, Legea cadastrului 

bunurilor imobile nr. 1543 din 

25.02.1998, Legea nr. 1453 din 

08.11.2002 cu privire la notariat) 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

8 Implementarea cadrului legal 

de consolidare a sistemului 

de expertiză judiciară prin 

concretizarea statutului 

expertului judiciar, asigurarea 

independenţei profesionale a 

acestora, dezvoltarea 

expertizelor judiciare de 

alternativă, crearea 

infrastructurii şi a bazei 

1.Elaborarea Regulamentului 

Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lîngă Ministerul 

Justiţiei 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect de 

regulament 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 
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metodologice moderne la 

efectuarea expertizelor 

  2.Elaborarea Regulamentului 

privind cazurile şi condiţiile 

efectuăriii stagiului profesional în 

străinătate 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Regulament 

elaborat și aprobat 

 

  3.Elaborarea Regulamentului  

privind condiţiile efectuării stagiului 

profesional, drepturile şi obligaţiile 

expertului stagiar, ale expertului 

îndrumător, precum şi ale instituţiei 

publice de expertiză judiciară sau, 

după caz, ale biroului de expertiză 

judiciară 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

II, 2017 

Regulament 

elaborat și aprobat 

 

 

  4.Elaborarea proectului de 

modificare a prevederilor art. 150 

din Codul de procedură civilă şi art. 

145 din Codul de procedură penală, 

referitoare la citarea experţilor în 

şedinţele de judecată 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

II, 2017 

Cadru legal 

modificat 

 

 

9 

 
 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 

activitate a experţilor 

judiciari din cadrul Centrului 

Naţional de Expertize 

Judiciare 

 

1.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 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2017 

 

 

 

 

Studiul de 

fezabilitate  

efectuat 

 

 

 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

  2.Asigurarea  Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare cu sediu 

conform cerințelor europene (2.3.1. 

p.4) 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Sediu asigurat PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 
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continuității reformelor în 

sectorul justiției 

  3.Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

Registrelor de Stat în domeniul 

expertizei judiciare 

Direcția 

generală 

legislație 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului 

elaborat și remis 

Guvernului 

 

10 Elaborarea metodologiilor de 

efectuare a fiecărui tip de 

expertiză  

Judiciară (2.3.1 p. 6) 

Elaborarea proiectelor metodelor de 

cercetare la cele mai solicitate 

genuri /specialităţi de expertiză, 

conform Nomenclatorului: - I.1 –

I.10; - II.11-II-11.11, 11.15-11.17; - 

IV.13.01-13.03. 14.01-14-03, 15.01- 

15.03 ; - V.16.01-16.03: V.17.01-

20.01 - VI-VIII 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul de 

metodologii 

elaborate în raport 

cu cele planificate 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

11 Elaborarea cadrului normativ 

conex al Legii nr. 69 din 

14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar 

 

Elaborarea propunerilor de 

modificare a Codului de procedură 

Penală nr. 122 14.03.2003, Codului 

Civil nr. 1107din  06.06.2002, 

Codului de Executare nr. 443 din  

24.12.2004 în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 69 din 

14.04.2016 cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului 

judiciar. 

2) Registrul experților 

Direcția 

generală 

legislație 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul  

II 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

12 Asigurarea mentenantei 

tehnice a Centrului National 

de Expertize Judiciare 

Achiziţionarea echipamentului 

modern necesar pentru cercetări şi 

investigaţii  în procesul efectuării 

expertizelor judiciare. (2.3.1.p. 5) 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

1. Echipament 

procurat  

2. Reducerea 

esenţială a  

termenului unor 

genuri de  

expertize judiciare 

şi  

corespunzător a 

termenului  

general de 

examinare a  

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 
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cauzelor 

13 Revizuirea condiţiilor de 

remunerare a experţilor 

judiciari 

Modificarea cadrului normativ 

privind salarizarea personalului din 

domeniul expertizei judiciare, 

constatărilor tehnico-ştiinţifice şi 

medico-legale, în vederea sporirii 

substanţiale a remunerării experţilor 

judiciari 

Direcția 

generală 

legislație 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect aprobat  PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

 

14 Îmbunătăţirea conlucrării 

ordonatorilor expertizelor 

judiciare cu experţii judiciari 

Formarea profesională continuă a 

ordonatorilor expertizelor la cursul  

„Aspecte practice la dispunerea 

expertizelor judiciare” (judecătorii,  

procurorii, alte profesii conexe) la 

INJ сu antrenarea în predare a 

experţilor practicieni sau 

organizarea meselor rotunde  

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

 

Nr de instruiri 

efectuate și 

colaboratori 

instruiți 

 

 

 

15 Formarea Consiliului 

coordonator în domeniul 

expertizei judiciare 

Elaborarea şi aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

activitatea Consiliului coordonator 

în domeniul expertizei judiciare și 

aprobarea acestuia prin Hotarâre de 

Guvern. 

Direcția 

generală 

legislație 

Centrul 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestrul 

III, 2017 

1.Regulament 

aprobat; 

 

2.Consiliu 

coordonator format 

 

16 Crearea, dezvoltarea şi 

asigurarea interoperabilităţii 

sistemelor informaţionale (e-

Procuratura, Programul 

integrat de gestionare a 

dosarelor şi a altor 

instrumente relevante din 

domeniul justiţiei, e-

Executare, e-Notariat, e-

Arest, e-Probaţiune, e-

Licenţe, Registrul electronic 

al procurilor, Registrul 

persoanelor autorizate, 

Registrul de stat al actelor de 

stare civilă, e-Organizaţii etc) 

1.Elaborarea conceptului sistemului 

informaţional e-Notariat 

e-Transformare 

Centrul de 

informații 

Juridice 

 

Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

Concept elaborat PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

 

 



19 
 

  2.Dezvoltarea şi asigurarea 

interoperabilităţii Registrului 

persoanelor autorizate 

e-Transformare 

Centrul de 

informații 

Juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

Sistem dezvoltat, 

testat şi lansat în 

regim de pilotare 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

17 Elaborarea standardelor de 

calitate  

pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor fiecărei 

profesii conexe sistemului 

justiţiei (3.2.2.p.1) 

Elaborarea standardelor de calitate a 

executorilor judecătorești, a 

traducătorilor și notarilor 

Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

Standarde de 

calitate elaborate, 

aprobate și 

publicate  

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

18 Elaborarea culegerilor de 

modele  de acte întocmite de 

executorul  

judecătoresc, de avocat, de 

expertul judiciar, de 

administratorul autorizat, de 

notar, de mediator (3.2.2.p.2) 

Elaborarea culegilor de modele de 

acte a executorilor judecătorești, a 

administratorilor și notarilor 

Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

Culegeri de modele 

de acte elaborate și 

aprobate 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

19 Elaborarea proiectelor de acte 

normative privind 

mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile 

prestate de reprezentanţii 

fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei (3.2.3 p.2) 

Elaborarea proiectelor de acte 

normative privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile 

prestate de către executori 

judecătorești și notari 

Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

Mecanisme 

elaborate și 

aprobate 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

20 Monitorizarea noilor 

mecanisme de investigare a 

abaterilor de la etica 

profesională (4.2.3.p.3) 

 Direcția profesii 

și servicii 

juridice 

Trimestrul 

IV, 2017 

1.Monitorizare 

efectuată 

2.Raport elaborat și 

prezentat 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

Obiectivul strategic nr. 8: Contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri      

1 Simplificarea procedurilor şi 

reducerea costurilor de 

înregistrare şi lichidare 

benevolă a unei afaceri. 

Reducerea numărului actelor 

permisive eliberate de 

autorităţi şi a numărului de 

activităţi licenţiate, în scopul 

eliminării barierelor de 

1.Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ în 

vederea simplificării procedurii de 

lichidare a afacerilor 

Camera 

Înregistrării de 

Stat 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect elaborat  PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 
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intrare pe piaţă a noilor 

companii şi al stimulării 

concurenţei 

 

 
2.Instituirea unor proceduri 

simplificate pentru accesul mediului 

de afaceri la justiţie  

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normative 

elaborat și remis 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

2 Reorganizarea Camerei 

Înregistrării de Stat într-o 

autoritate publică şi 

reducerea tarifelor aplicate 

antreprenorilor, inclusiv 

liberalizarea accesului la 

registrul de stat al 

persoanelor juridice 

Elaborarea cadrului normativ 

privind reorganizarea Camerei 

Înregistrării de Stat într-o autoritate 

publică 

Direcția 

generală 

legislație 

Camera 

Înregistrării de 

Stat 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect aprobat PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

3 

Revizuirea cadrului normativ 

de reglementare a mediului 

de afaceri privind 

compatibilitatea cu Legea 

concurenţei, sub aspectul 

identificării barierelor de 

intrare pe piaţă 

Modificarea art. 246 din Codul 

penal al Republicii Moldova, pentru 

a excepta aplicarea prevederilor 

legii penale faţă de agenţii 

economici care colaborează cu 

Consiliul Concurenţei, în limita 

realizării politicii de clemenţă, 

prevăzută de Legea concurenţei nr. 

183 din 11 iulie 201 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestrul 

III, 2017 

Cod penal 

modificat (art. 246) 

în corespundere cu 

Legea concurenţei 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 

2016) 

Strategia reformei 

cadrului de reglementare a 

activităţii de întreprinzător 

pentru anii 2013-

2020 (aprobat prin HG Nr. 

1021 din  16.12.2013 ) 

4 Instituirea unui mecanism de 

utilizare a denumirii oficiale 

sau istorice a statului 

Republica Moldova în 

denumirea agenților 

economici. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind modul și 

condițiile de acordare a permisului 

de utilizare a denumirii oficiale sau 

istorice a statului Republica 

Moldova în denumirea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestrul 

I, 2017 

 

 

 

 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

 

 

 

Obiectivul strategic nr.9: Asigurarea transparenței activității ministerului      

1 Asigurarea transparenţei în 

activitatea Comisiei de 

certificare prin publicarea 

deţinătorilor certificatului de 

1.Publicarea informaţiei privind 

lista organizaţiilor necomerciale de 

utilitate publică, desfăşurarea 

şedinţelor Comisiei de certificare, 

Direcția 

organizații 

necomerciale 

Permanent 1.Număr de 

organizaţii de 

utilitate publică 

nou înregistrate; 

PLANUL de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG nr. 890 din 20  iulie 
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utilitate publică, a datelor 

privind activitatea şi deciziile 

Comisiei 

precum şi a raportului anual de 

activitate al Comisiei de certificare 

2.Număr de şedinţe 

desfăşurate; 

3.Raport elaborat şi 

publicat 

2016) 

2 

Sporirea coerenţei, eficienţei, 

predictibilităţii şi 

transparenţei procesului 

decizional în administraţia 

publică 

Clarificarea şi delimitarea rolurilor 

şi a responsabilităţilor în ceea ce 

priveşte armonizarea legislaţiei la 

aquis-ul UE 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Centrul de 

armonizare a 

legislației 

Trimestrul 

II, 2017 

Modificări şi 

completări ale 

Hotărîrii 

Guvernului nr.1345 

din 24 noiembrie 

2006 „Cu privire la 

armonizarea 

legislaţiei 

Republicii 

Moldova cu 

legislaţia 

comunitară” şi 

Hotărîrii 

Guvernului nr.190 

din 21 februarie 

2007 „Privind 

crearea Centrului 

de armonizare a 

legislaţiei” 

aprobate 

PLANUL de acțiuni 

pe anii 2016-2018 pentru 

implementarea Strategiei 

privind reforma 

administraţiei publice 

pentru anii 2016-2020 

 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției (act. 7.2.4 

(2)) 

3 

Publicarea pe pagina web a 

strategiilor sectoriale de 

cheltuieli și a bugetelor 

anuale pe domenii de 

competență, precum și a 

rapoartelor privind 

implementarea acestora 

 Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Direcția 

economico-

financiară și 

administrativă 

 

Trimestrul 

IV, 2017 
Informație cu 

privire la politicile 

și acțiunile de 

politică pe termen 

mediu a 

ministerului 

publicată în timp 

real 

Planul de acțiuni pentru o 

guvernare deschisă pentru 

anii 2016-2018 (aprobat 

prin HG nr. 1432 din 

29.12.16) 

4 

Publicarea seturilor de date 

deschise privind bugetele din 

sistemul penitenciar pe 

portalul date.gov.md 

 Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Seturi de date 

privind bugetele 

sistemului 

penitenciar plasate 

în format 

prelucrabil automat 

pe date.gov.md  

Planul de acțiuni pentru o 

guvernare deschisă pentru 

anii 2016-2018 (aprobat 

prin HG nr. 1432 din 

29.12.16) 
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5 Crearea bazei de date on-line 

privind  

procesul de elaborare a 

actelor normative (de la 

stadiul de proiect pînă la cel 

de act publicat) (7.2.3. p. 3) 

 Centrul de 

informații 

Juridice 

e-Transformare 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Concept elaborat, 

transmis spre 

aprobare 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

6 Implementarea unui sistem  

eficient de gestiune a 

riscurilor și de control intern 

în cadrul ministerului 

1.Identificarea, reviziurea, 

evaluarea, și raportarea riscurilor 

instituționale, inclusiv a celor de 

corupție 

 

 

Direcția control 

și audit intern 

Subdiviziunile 

aparatului 

central 

Trimestrul 

IV, 2017 

1. Riscurile 

instituționale, 

inclusiv a celor de 

corupție 

identificate, 

revizuite, evaluate, 

și raportate de 

subdiviziunile 

aparatului central; 

2. Registrul 

riscurilor actualizat 

art. 10 (2) din Legea nr. 

229 din 23.09.2010 privind 

controlul financiar public 

intern 

  2.Revizuirea/actualizarea 

Registrului riscurilor  
Direcția control 

și audit intern 

Trimestrul 

IV, 2017 

7
7
7
7 

Revizuirea/ descrierea  

proceselor de bază din cadrul 

aparatului central MJ 

 Direcția control 

și audit intern 

Subdiviziunile 

aparatului 

central 

Anual  Procese de bază 

descrise/actualizate 

de subdiviziunile 

aparatului central 

Art.14 (3) lit. e din Legea 

nr. 229 din 23.09.2010 

privind controlul financiar 

public intern 

8 Autoevaluarea, raportarea  

sistemului de management 

financiar şi control, precum şi 

emiterea declaraţiei privind 

buna guvernare 

Elaborarea şi publicarea  Declaraţiei 

privind buna guvernare 
Direcția control 

și audit intern 

Anual  

Trimestrul 

I, 2017 

Declaraţia privind 

buna guvernare, 

emisă şi publicată 

Planul de Acţiuni cu 

privire la aprobarea 

programului de dezvoltare 

a controlului financiar 

public intern pentru anii 

2014-2017 

9 Asigurarea implementării 

Programului informațional 

„Recepționarea e-Cereri” în 

organele de stare civilă (ReC) 

1.Participarea la lucrările grupului 

de lucru privind implementarea 

Programul informațional „ReC” 

 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

I-IV, 2017 
Numărul de oficii 

stare civilă 

integrate în 

Programul 

informațional 

„ReC” 
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2.Recepționarea/executarea cererilor 

electronice de solicitare a 

documentelor de stare civilă  

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

I-IV, 2017 

Ponderea cererilor 

recepționate/execut

ate  electronic în 

raport cu cele 

recepționate/ 

executate în regim 

obișnuit 

 

10 Extinderea achitării 

serviciilor de stare civilă prin 

Sistemul Guvernamental de 

Plăti Electronice (MPay) 

Integrarea subdiviziunilor 

prestatoare de servicii de stare civilă 

prin MPay  

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

1.Număr de 

subdiviziuni 

prestatoare de 

servicii de stare 

civilă integrate prin 

MPay  

2.Numărul de 

servicii de stare 

civilă achitate prin 

MPay 

 

11 Actualizarea fișelor 

serviciilor de stare civilă în 

portalul 

www.servicii.gov.md 

Evaluarea fișelor serviciilor de stare 

civilă 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

IV, 2017 

Fișele serviciilor  

de stare civilă 

actualizate 

 

Obiectivul strategic nr.10: Asigurarea accesibilității și prestarea calitativă a serviciilor publice 

1 Reglementarea tuturor 

serviciilor prestate contra 

cost  de către Ministerul 

Justiției, instituţiile 

subordonate ale acestuia şi de 

instanţele judecătoreşti şi 

tarifelor la acestea. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la modificarea 

și completarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor 

prestate, contra plată, de Ministerul 

Justiţiei şi instituţiile subordonate 

ale acestuia şi de instanţele 

judecătoreşti şi tarifelor la acestea, 

precum şi a regulamentelor privind 

modul şi direcţiile de utilizare a 

mijloacelor speciale 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

 

2 Promovarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (Codul familiei 

aprobat prin Legea nr.1316-

XIV din 26 octombrie 2000, 

Elaborarea și promovarea 

proiectului de modificare a cadrului 

normativ 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat și 

remis 
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Legea nr.100-XV din 26 

aprilie 2001 privind actele de 

stare civilă şi alte acte 

normative conexe) 

3 Asigurarea unui model unic 

al formularelor certificatelor 

de stare civilă 

1.Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.757 din 04.07.2006 cu privire la 

aprobarea modelului unic al 

formularelor certificatelor de stare 

civilă 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

III, 2017  

Proiect elaborat și 

remis 

 

  2.Aprobarea proiectului Hotărârii de 

Guvern privind Concepția SIA 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

II, 2017 

Concepția SIA 

RSASC aprobată  

 

 

4 Implementarea Sistemului 

Informațional Automatizat 

„Registrului de stat al actelor 

de stare civilă” (SIA RSASC) 

 Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

II, 2017 

Sistem 

implementat  

 

5 Asigurarea procesului de 

raportare a  sistemului de 

management financiar și 

contol, precum și emiterea 

declarației privind buna 

guvernare 

 

 

 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

I, 2017 

1.Raport privind 

organizarea și 

funcționarea 

sistemului de 

managment 

financiar și control 

elaborat și aprobat 

2.Declarația 

privind buna 

guvernare emisă și 

publicată 

 

6 Asigurarea continuității 

procesului de implementare a 

fondului de arhivă digitizat al 

actelor de stare civilă în 

cadrul organelor de stare 

civilă 

Actualizarea fondului de arhivă 

digitizat  

 

 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

I-IV, 2017 
1.Numărul de 

actualizări a 

fondului de arhivă 

digitizat 

2. Numărul 

documentelor de 

stare civilă 

eliberate de oficiile 

stare civilă, ca 

urmare a  utilizării 

fondului de arhivă 

digitizat și 

actualizat 
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7 Extinderea serviciilor de stare 

civilă prestate de SSC, ca 

urmare a digitizării fondului 

de arhivă 

Continuarea dezvoltării Sistemului 

Informațional Automatizat 

„Registrului de stat al actelor de 

stare civilă” inițiat în organele de 

stare civilă 

Serviciul Stare 

Civlă 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

1.Numărul 

serviciilor de stare 

civilă optimizate, 

ca urmare a  

utilizării fondului 

de arhivă digitizat; 

2.Numărul 

subdiviziunilor 

teritoriale  care 

utilizează Sistemul 

Informaţional 

Automatizat 

„Registrul de stat al 

actelor de stare 

civilă” 

 

Obiectivul strategic nr. 11: Dezvoltarea serviciilor de probațiune 

1 Implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 

probaţiune pentru perioada 

anilor 2016-2020  

 Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Semestrial Numărul de acțiuni 

realizate în raport 

cu cele planificate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

2 Evaluarea comprehensivă a 

sistemului de probațiune în 

raport cu misiunea, viziunea, 

legislația in vigoare și a 

bunelor practici 

Elaborarea studiului și prezentarea 

recomandărilor  

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

I, 2017 

 

Studiu elaborat și 

recomandări 

prezentate 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

3 Dezvoltarea cadrului 

legislativ de funcționare a 

sistemului de probațiune 

Elaborarea proiectului de 

modificare a proiectului 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect elaborat și 

remis 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

4  Dezvoltarea unui mecanism 

de formare inițială și 

continuă a consilierilor de 

probațiune  

1.Dezvoltarea centrelor instructiv-

metodice 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Semestrial Mecanism de 

colaborare cu 

aceste instituții 

pentru practica de 

specialitate stabilit 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 
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2.Elaborarea Curriculei de instruire 

inițială și continuă a consilierilor de 

probațiune 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II, 2017 

Curricule elaborate 

și editate 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

3.Asigurarea formării continue a 

consilierilor de probațiune 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Numărul 

consilerilor instruiți 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

4.Instruirea funcționarilor publici 

din cadrul oficiilor de probațiune 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Numărul 

funcționarilor 

instruiți 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

5 Identificarea și adoptarea 

unor noi măsuri și sancțiuni 

comunitare 

Elaborarea unui proiect de lege 

privind modificarea și completarea 

legislației, care să transpună 

recomandările propuse în baza 

Studiului comparativ privind 

măsurile și sancțiunile comunitare 

în Uniunea Europeană 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect elaborat 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

6 

Organizarea centrelor de 

reabilitare socială a 

persoanelor liberate din 

locurile de detenție 

Crearea centrelor regionale de 

reabilitare socială a persoanelor 

liberate din locurile de detenție 

 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Centre de 

reabilitare socială 

în zona Centru și 

Sud create/dotate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

7 Diversificarea modului de 

executare a muncii 

neremunerate în folosul 

comunității. 

Elaborarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a 

atelierelor comunitare 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Regulament 

aprobat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

8 
Extinderea aplicării 

monitorizării electronice 

1.Crearea Centrului de Monitorizare 

Electronică 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

 

Centru creat 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 
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2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

2. Elaborarea proiectului de lege 

privind extinderea aplicării 

monitorizării electronice și asupra 

altor categorii de persoane în 

conflict cu legea penală. 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II, 2017 

Proiect elaborat 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

9 

Dezvoltarea programelor 

probaţionale 

1.Dezvoltarea în comun cu 

Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare a unui program/plan de 

intervenție psiho-socială, 

educațională, profesională care să 

poată fi utilizat pe perioada detenției 

și pregătirea către liberare 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Semestrial Program/plan 

aprobat 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

2.Implementarea la nivel național a 

programelor probaționale existente 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Semestrial Raport anual 

întocmit 

 

 

10 Asigurarea funcționării 

sistemului electronic de 

evidență a persoanelor 

supravegheate 

1.Realizarea unei analize privind 

indicatorii necesari de a fi incluși în 

sistemul de evidență electronică, 

ținînd cont de solicitările Consiliului 

Europei 

 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II, 2017 

Analiză efectuată 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

2.Întocmirea listei de indicatori 

statistici colectați prin sistemul 

electronic de evidență a persoanelor 

supravegheate 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II, 2017 

Lista de indicatori 

întocmită 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

11 Măsurarea impactului și 

eficienței activității de 

probațiune  

1.Realizarea unui studiu de 

măsurare a calității și utilității 

referatelor presentințiale de evaluare 

a personalității 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

I, 2017 

1.Studiu elaborat și 

publicat pe pagina 

web;  

2.Propuneri de 

îmbunătățire a 

referatelor de 

evaluare formulate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 
 

2.Realizarea unui studiu comparativ 

privind măsurile și sancțiunile 

Inspectoratul 

Național de 

Trimestrul 

IV, 2017 

1.Studiu elaborat și 

publicat pe pagina 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 
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comunitare în Uniunea Europeană  Probațiune web a INP; 

2.Propuneri de 

îmbunătățire 

formulate 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

12 Instituirea Consiliului 

consultativ al probațiunii și 

Consiliilor consultative 

raionale 

1.Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului de activitate a 

Consiliilor consultative 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

II, 2017 

Regulament 

aprobat 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

2. Crearea Consiliilor consultative Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Consilii 

consultative create 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

 

 

3.Coordonarea activității 

reprezentanților altor autorități 

publice centrale şi autorităților 

publice locale, organizațiilor 

necomerciale a căror activitate are 

legătură directă sau tangențială cu 

probațiunea 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Trimestrul 

IV, 2017 

Rapoarte anuale cu 

privire la 

activitatea 

Consiliilor 

consultative 

elaborate 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

13 Promovarea activității de 

probațiune in rîndul 

publicului larg, al organelor 

de drept și al reprezentanților 

administrației publice. 

Organizarea campaniilor de 

conștientizare și sensibilizare a 

comunității cu privire la eficiența și 

avantajele pedepselor alternative la 

detenție. 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Semestrial 1. Nr. campaniilor 

organizate; 

2. Nr. partenerilor/ 

beneficiarilor 

implicați. 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 (aprobată prin 

HG nr. 1015 din 

01.09.2016) 

14 Crearea unor focus grupuri 

de reîncadrare socială a post 

deținuților/deținutelor 

Crearea Grupuririlor împreuna cu 

partenerii de dezvoltare (UN 

WOMEN, UNICEF, Coaliția 

Națională Viața fără Violență în 

Familie) pentru susținerea 

victimelor de violența domestică și 

reîncadrarea acestora dupa detenție 

în societate 

Cabinetul 

Ministrului 

Trimestrul 

II-IV, 2017 

Focus-grupuri 

create în colaborare 

cu partenerii de 

dezvoltare 

 

Obiectivul strategic nr. 12: Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de detenție  

1 Reducerea violenței în 

sistemul penitenciar 

1.Implementarea unui Program de 

reducere a violenței în mediul 

Departamentul 

instituțiilor 

Trimestrul 

IV, 2017 

Program elaborat Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 
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penitenciar penitenciare pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  2.Reorganizarea spațiilor locative 

prin reamenajarea spațiilor de trai și 

zonelor locative mai mici 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul spațiilor 

identificate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

2 Dezvoltarea serviciilor 

medicale de calitate pentru 

persoanele private de 

libertate, echivalente cu cele 

prestate în sistemul public de 

sănătate 

1.Instituirea unității de dirijare al 

serviciilor de sănătate acordate 

persoanelor deținute 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiect de act 

normativ elaborat 

și aprobat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  2.Consolidarea capacității unității de 

dirijare a serviciilor de sănătate 

acordate persoanelor deținute 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Indicatori de 

raportare elaborați 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  3.Implementarea sistemului 

informațional integrat pentru 

managementul asistenței medicale 

în penitenciare 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Raport elaborat Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  4.Reformarea mecanismelor de 

finanțare a serviciilor medicale 

spitalicești din cadrul sistemului 

penitenciar 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

II, 2017 

Mecanisme noi de 

finanțare elaborate 

și implementate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  5. Acreditarea serviciilor medicale Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  6.Implementarea programelor de 

sănătate persoanelor deținute în 

penitenciare 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Activități realizate 

conform 

programului 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 
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3 Modernizarea spațiilor de 

deținerea și a infrastructurii 

instituțiilor penitenciare 

1.Elaborarea și implementarea 

planurilor multianuale de investiții 

în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

detenție  

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

I, 2017 

Planuri elaborate și 

implementate 

 

  2.Identificarea și reamenajarea 

noilor spații sau încăperi, care ar 

putea fi reabilitate și amenajate în 

vederea plasării persoanelor 

deținute 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Spații identificate  

4 Construcția de noi instituții 

de detenție 

Finisarea construcției casei de arest 

Bălți cu o capacitate de 650 locuri 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Volumul lucrărilor 

desfășurate 

 

5 Reconstrucția instituțiilor de 

detenție 

1.Alocarea resurselor financiare 

necesare pentru desfășurarea 

lucrărilor de reparații curente și 

întreținerea edificiilor  

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Resurse financiare 

alocate 

 

  2.Reconstrucția unui bloc de 

detenție Penitenciarul nr. 3 – Leova  

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Lucrări executate  

  3.Lucrări de reabilitare a 

infrastructurii de pază și a zidurilor 

suport din Penitenciarul nr. 10 - 

Goian 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Lucrări executate  

Obiectivul strategic nr. 13: Instituirea unui model eficient de administrare a sistemului penitenciar 

1 Reorganizarea sistemului 

penitenciar  

Elaborarea proiectelor de acte 

normative sau proiectelor de 

modificare a actelor normative 

privind Regulamentele de 

Organizare, funcționare și de ordine 

internă 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

2 Dezvoltarea capacității 

strategice și operaționale a 

sistemului penitenciar 

1.Elaborarea conceptului de 

dezvoltare a capacității strategice a 

sistemului penitenciar 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

II, 2017 

Concept elaborat Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  2.Organizarea formării profesionale 

pentru managerii de nivel superior 

în domeniul management strategic 

și conex, în vederea formării 

abilităților de planificare și execuție 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

III, 2017 

Cursuri de formare 

profesională 

organizate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 
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a strategiilor de dezvoltare 

3 Dezvoltarea capacității 

operaționale a sistemului 

penitenciar 

Implementarea unui sistem de 

management al calității (e.g. ISO 

9001:2016) 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

II, 2017 

Sistem de 

management al 

calității 

implementat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

4 Revizuirea legislației și 

procedurilor specific ariei 

execuțional penale 

Elaborarea proiectului de 

modificare 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

I, 2017 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

5 Optimizarea procesului de 

interacțiune a instituțiilor 

penitenciare cu instanțele de 

judecată 

Constituirea mecanismului și a 

condițiilor de desfășurare a 

ședințelor de judecată, privind 

examinarea chestiunilor ce apar în 

procesul executării pedepsei, în 

sediul instituțiilor penitenciare 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Mecanism instituit  Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

6 Consolidarea capacității de 

asigurare material a 

sistemului penitenciar 

Evaluarea necesităților de 

dezvoltare a sectorului și 

modificarea după caz a cadrului 

normativ 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Direcția 

generală 

legislație 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiect de act 

normativ elaborat 

și aprobat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

7 Dezvoltarea cooperării și 

transparenței sistemului 

penitenciar 

1.Dezvoltarea de parteneriate 

naționale și internaționale 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

 

Permanent  Numărul de 

protocoale de 

cooperare semnate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

  2.Eficientizarea activității de 

comunicare internă și extenă, în 

vederea prezentării unei imagini 

obiective a sistemului penitenciar 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Campanii de 

informare privind 

schimbările în 

asigurarea 

drepturilor 

deținuților 

organizate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 
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8 Instituirea sistemului 

progresiv de executare a 

pedepsei  

1.Revizuirea cadrului normativ în 

vederea introducerii sistemului 

progresiv de excutare a pedepsei 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

9 Crearea mecanismului de 

evaluare și planificare 

individualizată a executării 

pedepsei 

Dezvoltarea instrumentelor de 

evaluare și planificare a executării 

pedepsei 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

 

Trimestrul 

I, 2017 

Mecanism creat și 

aplicat 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

10 Reorganizarea sistemului 

educativ 

Dezvoltarea unor standarde și 

metodologii educaționale eficiente 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

I, 2017 

Standarde minime 

pentru domeniul 

educației elaborate 

și implementate 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

11 Dezvoltarea metodelor și 

tehnicilor de intervenție 

psiho-socială 

Implementarea unor instrumente de 

evaluare a nevoilor psihosociale a 

condamnaților la nivelul tuturor 

instituțiilor penitenciare 

Departamentul 

instituțiilor 

penitenciare 

Trimestrul 

IV, 2017 

Numărul 

instituțiilor 

penitenciare în care 

au fost 

implementate 

instrumentele 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului penitenciar 

pentru anii 2016-2020 

(aprobată prin HG nr. 1462 

din 30.12.2016) 

 


